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[ruNrcÍPro Ds ]tn RróPoLts
avrso trf, LtcITaÇÀo. tiDtTÁL DE PREGÀO pREsE\ctÂt. r{.7/2019.
PROCESSO N' 15í1019. Tipo dê l-icirâçÀo: rvÍE}OR PREÇO. Dâta da reilia-
çào:28deÀ!ÀRÇOde20l9. EntÍcg, do. Errclopsr t,lh00 ho.rs. Âb.ÍuB dâ
Scssàoi lJh:5 ir. Lí'câl: Sãlãdc Rcuniocsdr PÍcàillE Àtunicipaldc \turiórDlir
- Rua Sêis, n" I 0-10 - Ccnro - CEP| 85.525-000 

^.ta.iópolú. 
Esadô 1l(' PaBná.

O Mmicipio dc Múiópolirl,R. ncsr. aro repr.wlÂdô ÍElo S. r,retàilo [Íuricip.l
cn cicrcíciô TôSiás Eaquicl Trfl.rcl Otcllc. c pclo Prc-qÉno Oficiâl da mu-
nicipàli.t"de FBnci$o \bldomio Bucoo. quc o prcsnre iosltuDrrro snbscrer.m.
roúa públio qu. $.n6 ra ab.no, ccíâDe licirarório ú mdlrlidiÍi.IRFCÂO
PRESENCIÁL úo- 72{,lo- do liÍb ilEl{OR PREçO Prees L" l5ó201c.
obi.rirado a aquisiçâo & lciculo z.rc $rilôtrElrc âdryládD paô âlendimflro Â
pessE coú deficiêtuiq côtr,bmc cyHidcásô€s onlidÀ no ÀIEXO I, qú llz
Ílaíc do .diLl- qE sni ESdo nclâ l.ci Fe.LrÀl n " l0 j20r?({11. t $rcrô IíuíiciÍral
ú" 006,2mR. Lei Cômpl.Enllr í" 12l,1006. L.i Compl.mnr4 n" 147l0l.r,
D..retô í" 8.5.18,1015. Lci Muricipíl ComplemeíÉÍ í'41:2tú9 e Diür.lo
§runicip.l n'ió/:010, ápliúndo-sc, aindr. sukidianame.re. m qu. coubc.em.
.s dÉposiçôes .onddrs n, Lei FetlêEI n.' 1.666i1991, e dê,mis Íôírlas Íegul.-
merr.rês .plicàvôis à csp&ie. licrGçào .srá, pa.! !úpla panicipaçào de .mp.cy§.
Os cnvclopcs conÍcndô a pro|,osrí dü prcçor c os dcumc ü dc hahiliraçào sedo
rc.ebidos N cÍ.lêÍeço âcimd m.ncion.do. ná sessào públicx de pro(essumenr{)
do P.cgào, apos o crsd.nciamcnto dos iÍtcrcs$dos quc sc aprcscntârcm pará
panicipâ. do cêíaúe. A sessÀo de pNcsmsro do Pregâo seii Íealizâdâ na §1,
d. R.uniôcs ib Pr.liiiDE Municipâl dc M.riôpolis RuScis,r" lí,.10 - Ccnno
CEP:8i-j25{xú !t ôíópoli§, Esrâdo do l,a@rá. úiciandGe rD dia ?81r)l/2019
às l4h l5nü e sÍi .ôMunda Írlo Pr.Eearo fficial c@ o ,uxilio da FtrluitE d.
Apo'o. dõitsMdor íô{.u'ôsdo pE.s m.airEle. IN ORÀÍAÇiO EDITAL
O Edikl de PEgào ft.xncial í" Zl0l9 compl.to encortra* a dispGiçào dos
i .Bvd6 n, Dilisà. d. ( o6pEs . Li.ihçô.s do Pâço Mhi.ipàl Rui Sêú_
n" l0l0-C.núo CEP: [5-5]5-{Xr0 Vadópolis. Esradodo Peú no hoóriod.
érrBliote.d.S.gú a i Ssr&F.in cnir! as 08:00 is I t:10 e dÀ I3h00 i! I ?h,oh.
E-nEil: Iiàn.is.beno/.omriôpolis.prSôt:broo p.lo sile qsTmanopl,s.N.loe
lE na aba licilações- Ilanópolis PR, I I dê lraÍço de :01 9. Tobi.s E2equiel lalTnr.l
Ghcuq - PÉfcnô IÍüicipal ün Ex§lcicio.

avtso DM,tctTÂqÃo
O lvíunicipio de iioq lispeBnçô. FsÍrio do Pa,líá. toÍrü FiblilD pam.onhdnn.nro
dos inrcNsalos. qE Íani Íráliza, l.icÍ!çáo na ,Íodalidad. Tomad. dc P.cro tr".
mr:o1g'PMNE- ô dÊ) lvrrnôr I,rcço. c rcgi Á- dc .xeuçào E!íPREITÀDÂ POR
PR Eç-() GI-OBÂI-. À. Obj.ro d. LicÍaçtu: Conü-llrçào de dprêe esp..iâliada
ü prcsiaçào d,. ss]ço§ & .nesnharia pâm crccuçÀo d. Rerbm do Teminal
Rnlo! iáno .k Nôla EspeÉoça írrarés d( r.cuÉj Proe@ Tlnsmo d. .onfonDc
côrvdio tr" Io,{il196!20!7, «rfo!ft $li.ir.+âD da &...laris Àtunicipal d!
lníia.rrrutuE e SfliçG Púbticú§. Do Éebiftrlo e abeí!ê dor otr.lon\: C»r

en!êlolJes srio r*óa&E a!é À 0§h45Dir, dô dB 05 de abÍil .t€ 2019, snLlo qk
s§o públiü p.É Âhêtuú ejul8.üleoro s.'m no nrsmo dià, às 0e hún\, M gla dd
reüniões d! Pr.feihB Municipal. Nlàis infonnâçõd do Edrtal pdleiâo *. ohiidar
na Unidlde de Compms e Liciraçô.s, .o ho.ário dê clpdriênre, d. sêgtr.ih d sexil
Iri.a das 08h às llhlo'nií,cdrs llb3omiiÀ l7h. É A\cnida Rch6 Pombo. l-151.

rclefon.{,1-4--t:514545) "cmail licir.cdoa4nD!àejpemncc.p.eo\rbr
\ú!a Espêmnça. ll dc mârço .lê 1019.

Moacir ()lir .rr i ftctno
[lunicipal

I Noua Esperonça

2lí6ü20t9

Ár,rso DE LtctÍÂÇÀí)
O À.|ünicipio.16 Nov. EqEtr§s- E(alo d,o Podíà Imà gibli6 pêB côtrhe,mnlo
d6 iírdÉslôs, quê f.iá ràlizt l-icín:3o n. mdali.laí€ Presào Elêtôlico. {b
o n" (,1{ lOl9-P\lNÉ-, & lipo mM pEso por lore, .onlirm. cspecrfi€'lo R,
Edital. DoObido:CMtãr.çio.L p€sson j ridiqprB lõndimcDrodeenigd.Àior
ci.Ílafi@ parã ,ll@ênâmênlo de va.ims ê medicômenlür Lnolibôis, Rsoluiiaô
SESÂóú1,:015 {APSUSI E RfS. SESA 6:0rlÍ,l5 tlOArl. destiúâdo à S{r.lana
Municip3l dc Sâide. RECEB|rtltN lO DAS P&OPOSTÁS: D6 olj hoBs ilo di!
l8 d. mârço dc 1019. ABERTUR^ E JUI.CA\ItNIO DAS PROIàOSTÁS: às

0s hoÉs d,, diâ 0 r,,0-rlú t9. IN|CIO DÂ SEsSÀo DF DTSPUTÂ DE fltEÇOS:
às 09 lDms do dia 0U0.rll0l9. R[fERÊ:lelÁ D! l EUPO: l]oni.io dc Arasiliâ
tDF). LOCAL: qsu bll org bÍ Âctçn, ldcnrilic.do lÍais infotuàções do LdilÂl

Íxl1eÍào wÍ obtidas ra thidád! dc Compms c I icirásõcs. m hGánD d. §rÍl.di.rr..
dc scgMüa sna íeiB, das t)8t às I lh:illmin..dàr llhlftnin ás l7h. mÂ\ rnúâ
Rchá Poíúo. I rl5.], lel.fone (,É-l:5:.15.15 ) -Etuil 'licilaoô@lovdsp.mnca.
piso! b. . no sir. §M(bll.ôrÉ.br

No\a Esp.RísÀ I I dc maryo Llc l0le.
MeirOlitÀiri

Pr.i'ciro Ilüni.ir,al

2059612019

I Marmeleiro

^vtso 
DEÀLTERÀÇÀo

Ednd De Prc-qâo Pletulâl N" 0l62019 PMIII
CoÍn Cola Exclusiva p6râ Miao. PqMas Emprs
Pres$ AdúinisÍáIivo N" 0l | 20 lg-Lic
Íipo: Vcnor preço unrino À irôm.
Comunico que o Editül & licilaçâo supÉciiado. publi.ado no DIôE cn ll dc
trE.ço de 2019, p.2E cdiçâo l0l9l,RcmPmná(Í l4deúârçode:019.p.17.
Ediçào I l.l ll, no Diánô Oficial Elemnico cD l3 d. mlrço dc:019, p. 7,.{içâo
{53 e Jomal de Beltnio. p. 14. edisào ó.65ó fôi alrendo. êsoúdo yu rermo de rcÍ-
odÊcáçÀô disÍbnnrl ,b ríÊ do Àí{'riciÍ!lo, no cn&reço:
hüp1'\lw.trrllret.im-p.goqbisiriolicilacR'lrú.1 lr)_li5258:81 t<díal_]9ílo
AdeDdo%20PÊg:/úCi9â\.l()9irú0 I 6%2G"b:010 I 9.Éf

vameleiro. l.l dê ruço de lol9.
Th!ís !'crginio Biála

P'egoerla

I Noua Sonto Batbara

avtso Dl: t-I(IT\Çi(,
PRF(;i() t l t:t Rô\t(-() tr-- 6 :ot9

21263i20t9

'l iÍD :vlcNr pí.\o- po_r item.
l§lclo D-{ S§SSAO IrE IIISPUTT Ír[ ?Rf,ÇOS: À5 o9to0mitr do di.
28/0t2019. Frr m.io dô loíâl COiIPL\SNET ám!.s dd ú. !!Qr.!sl!!o$:
!Í!8orcEê!&44Àeo!,b! - U.\sC - 9ll5'15?
l'eço IIí\iDo: R$ l{r ün,o{r (iluz€trros c qulrenlâ mil re.is).

IúIIalira.ClEdrssgü§r podcrio *r utxida em horiío d. eÍÍiariêít. na
PÍêteitua líutricipll de tioH SúI. B.ôím, eto à Ru [hlf.edô BiÍercouí J.
À.lotus n" 2ll, Ilelo lft 4i- l:ó6-tt I (x), ou por E'mail: licÍa.ao/r,nsb nr úo! bí

NoM S!nr. Bilbáir- l.l (rl,l0t9.
llâr.oAntônlo de Ássii Nün.s

Prêgôêiro
Poí:iria n' (,8o 2018

21376/2019

Miraselva

Ho\lot.ocaÇÃ() 8,1 D,tt,Dtc-\Ç.\o
REF. pR()ctiss() DE l-tctrrçio \" 0{r9lr0r9

IIODALID4DE: PRECiO PRESE\CI \L \" OOI ]ÚI9

Hcnologo o pcedn* olicÍlroío n". (rO9/:019. M môdali.tid. PREG^O lREs.
ENCIAL sob o N". mri20l9. quc r.!D como ôMtn ãdr a ConMhçào 

'lc 
c prúsa

patu e Aquisisão de on microálibos no!o. 0 kn com plaÉrõtm .l.varó.a, con-
lbme telmd.ad-sioao"|NCENT|VOA PESSOÂCOv D[Fl('lt\CL\ Pcf,
IIl'cclcbEdo entÍe o uÍricipio dc Miru.lvâ c o Furdo a$adúal d. Âssistóncro

Sdirl. ÍÉÉ $r udlialo t^-lo dcpanamrrro dc AsÉtarcia §rial desr. Muurcinio.
Ealiado em data oli d. ntaao dc 201e. Âd.,udi.ando via de cons<tuên.iÀ, o
ob.jero do mernô à €n\pres RODO SERVICE LÍDÂ o !âlor d€ RS llk.5lxl,oo
(duTentos e Jezoiro mil. qniíh.nlos rcais), como \'à.ÀtoÉ do cerlame. umàv.2
que flmFtlo roda\ À (\ itin( És conrid.s no €d,rar pn:nrio

I Pol*ot

{vtso DE r-rcIlrÇÀo
PR(TESSO N. túJ20t9

uod.tktr.te dc ,irihdo: PREcÂo f,LEtRÔNlcÔ N"5l!019

() lvlunicitiod.Palnra5. EjlaJo ü Púorrá. T()RNÁ PLBLICOaos inteEs$doiqu.
rcalizaní !'r6ci$ d. li. nação D. r)ôdili,iad. dc rREG-io EL§TRÔNICo r'.
5/1019. c ronfdnnc .sFrificúçfts d§l( cornnÉ Íâ\ côúdiçõ.s fixldls ». f.dnal
. s€Ís ãn.xos, rndo a lldú§aodo rrIÍ' "Il}::tOR PRXÇ(, ".
llilcl() D-\ SESS-{O: 09:15 dô dh ra/úl/r019:
CREDf,\CIÂllENTO: d.s 09t00mio do di. tE/011r019 às 0rrboonin do di.
2E/0f/2019, coB o BÀtrcô dô Bratil ll-}}lüJirilrÍllrlacg.bl.
ÀI('D{LID.{Df : PREG i(' ELETBó\ICO.
TlP0 IIE JULc-\lllr:!To: U$10Àl8fCL
(TAJETO: Aqlis,çào dr.ôúcrtlo úrií.do c lrrrs de bomhoftólo .tó l.ln'
r *r rorí..ido ! S6rlr.i. d.lnLr..lruluB, U rlttnismo e TÉosiro do ll!-
nl.ípio dc Prln.s-?Ir
Rflimd! do,tiÉl- I üalp É infdmhçaÊir l)i\isãoJ.l ilir,çôêr - \.nid. clç\ -

\,ÍiB*h.. l4 dd lvíarço de 1019.

CELSO RLBENS VICENTE ÂNTIVERi
PÍcfcno Municipôl

212142019



C. Procópio, Domingo, 17 de Março de 20í9

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

Av|so 1. ALÍERACÃo Do ED,TAL E REABERTURA oE PRAzo
REÊ ÉREGÀo PREsElrchL N.4í20i9

A Prêleitura Municipaldê Nova Sanle BárbaÍB, Estado do PaÍaná. alÍàvés do
PÍego€lío. desi€nado @ PoÍtâria n'080,20 i 8, no uso ds suas aúibuiçõês, loma
!Álulco e pale cmh€dlnonlo dos iÍteressâdos em pâdidpâr da lidiaÉo sm
êplgÍóÍê. a quál tefi por ouêto a cont-átaÉo de empíesã êspeciafizada parô
ãdminlâhaÉo, gêíêndam€nlo o íomecmônto mensâlde vâle alimefitaÉo pârá
ssrvidores münlcipais, qu6 Íoram êlellvsdes ãlt6íáçÕ€s no edilal. FacÂ âo
erpoElo, llcam alleíôdas as seguintês dátâs:

Recêbimênlo (bs 6ívelopes: Até diâ 28/0312019. ás 1 3h3oÍnin.
lniijo do P.egâo: Da 28n3/2019 à 14h&omin.
Prôço Máximo: RS 26.640.44 (ün!6 6 sâis mil. seiecentos e oilenlã r€áls e

qusr€nta e qtl8uD cên!ãvo§). lnÍoÍma9Ões Complemêntâres: podsrão sêr oblidâs
ôm hodíio d€ 6xpedients ne Píêíeilúrâ MunÍcipâlde Nova Sânta BáÍbâ.â, silo á
Rua WalfÍ€do Eitteícouí de Moráes lf 2. pelo íone: 1t'326ffi10o, ou por
Emeilr li(itarãoÍDnrb.li.ov,br, Sit6 sw.nsb.oíeoÍbr Nova Santa Báôara,
14/03/2019.

Mâ.co Adtônlo .lo A!313 unê! - P.Ego€l.o. Portarla .' 080120í 8

-

, auso DE ucrtacÃo pREGÂo ELErRôNrco n.. 612019\
oojeGle@soe

n€c63sidade3êspeciâis, Tlpo M6noÍ prôc,o. por item,
rNlcro DA sEssÃo DE DrspurA oE pREços: às oghoomin do d,a

28/03/2019. por m€io do Portãl CoMPRASNET alíãvés do site
http://ww.comoras.oÉm.pe.tàis-.d.b, - UASG - 985457. PÍe9o MánÍno: Rt
240.ü)0,00 (drrzênlos e quârenlâ mil reais).

lníoÍmaÉês Compl€m€ntaÍes: pods,ão s€r obtidas em horáÍio de expediênto
É PÍeÍoiturá Munklpãl ds Novâ Santa Báôare, sito à Ruâ WalíÍedo Bittencou.t dê
Mo.aesno222,p€loÍofl€43-326 10O.ouporE-meil:riciticao@neb.oÍeoÍbr

tlova Santa Báôarâ, 14D3/20r 9.
Marco Antônio d. Alrla Nune! - Progoeko. Portariâ n'08012018

Avtsd oE LtcÍTAçÃo pRÊcÁo pRÊsÉflctal tf 7r201s . sRp
Obieto: Registro de p.eços paÍa evenlul aquisição de gêneíos alimenticlos,
Íipo: Menor preço, poí lt6m.
Rêcêbimento dos Envêlopes:Atá as 09h30mifi, do dia 29,03201 9.
lnlcio do PÍ€oáo: Dla 29m3/201S, as 1ohoomin.
PÍeço Í!ánÍno: Rl 582.966.96 (qüinh€otos e oitenta e dois mil. novecentos e

§âss€ntá 6 sêis íêâjB € noventa e seis centrvos).
lníonrlaçõês Comdêmênlâlês: podeíáo Be. ôblidas em horário dê oaediêni6

nâ Píeíeitura Municlpâl dê Novâ Sanl,a Báôara, silo à Rua WâlÍrôdo Billêncouí d6
Moraês no 222. p€lo íon€: 4!326ffi100, por E nail: ll.ttaÉo@neb.plBorDr ou pelo
sit6 ,w-Gb.or-.d.hr

tlova Sanla Báôara, 14l0r2019.
Mârco Antônlo d.A!!h Nunlr- PrEgo€lro. Portarla n'080120í8

ERRAÍa Do rERrúo DE BoMolocaÇÃo EÂDJUDtcaçÀo
PREGÃO ELETRÔt{rcO T' Z2O,9

EÍÍatã do Públicação do Tormo ds Homdog8Éo s ÀdjudacaÉo do PÍêgáo
Êl6lrônico n' 2/2019, publlcada no Oiááo Ofidal Elelónho, 6diç5o 1436,,sm

.11/03/2019. ô no JomálAcldade Regional, em 13rc3f2019, sêndo que:
Ondssê b:
IGF COM€RCIO DE PNEUS ElRELl. CNPJ í' 03.805.667m00'l-50. num vâlor

dê Rt 100.425.80 (cêm mi. qualrocenlos â úntê e cinco reais e oitônla ceniâvos).

IGF COIyIERCIO OE PNEUS ÊlRELl, CNPJ n' 03.805.6670001-50, nLrm valoí
de R! 107.13.8O (cento e sele mit. cenlo 6 Irinla e lrâs í6ais o oitenta centevos).

Nove Santã 8áÍb€râ, 14 d6 mâÍço de 201g.
Êrlc Xordo . P.síêlto llunlclpal

EXTRAÍO OA ÀTA DE REGTSÍBO OE PREçO Í.. 112019 - pMl{SB
RÉFERENÍE AO PREGÃO PRESENCIÂI- N. InOI,9 -fI.INsB ....

c

;



18/03/2019 E-maildê lsmweb - Soluções para lnternet - Solicitaçáo de esclarecimento - PU6/2019 - micro ônibus - Mascareffo Ca.rocerias {I.fl: }

&t ismweb
p*.1n, CÂÉk

licitacao licitacao <licitacao@nsb.pr.gov.br>

Solicitação de esclarecimento - PEl6l2019 - micro ônibus - Mascarello Carrocerias
e Ônibus Ltda.
1 mensagem

Renato Ianelli <comeícial.renalo@mascarello.com.br>
Para: "licitacao@nsb.pr.gov.br" <licitacao@nsb.pr.gov.br>

15 de março dê 2019'18:05

Boa tarde Sr. Marco Antônio de Assis - Pregoeiro

A empresa Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda., pessoa jurÍdica inscrita sob CNPJ n' 05.440.065/0001-71 ,

sêdiada a Av. Aracy Tanâka Biazêtto, n' 16450, Djstrito lndustrial, Cascavel, PR, intêressada em participar do
referido processo, vem respeitosamente por meio dêsta solicitar esclarêcimento conforme questionamento âbaixo

1. Em edital e exigido que o prâzo de entrega seja de apenas 30 (trinta) dias

Por sermos fabricante, temos o conhecimento que este prazo não será cumprido por nenhum Íabricante ou
montadora, visto que o pÍazo ?aru recêbimento do chassi êm nosso pátio e de pelo mênos 30 dias. Para o
encarroçamênto do ônibus levamos em média 60 dias úteis.

O prazo de entrega de apenas 30 (trinta) dias corridos para a entrega de um produto ônibus direciona claramente a
licitação para um fornecedor que já tenha esse ônibus parado em estoque, afastando principais Íabricantes de
ônibus que é o caso da Mascarello Carrocerias e ônibus Ltda.

Lei n' 8.666 de 21 dê Junho dê 1993
Regulamenta o art.37, inciso XXl, da Constituição Federâ1. institui normas para licilaÇões e contratos da Administração

^ública 
e dá outrâs providências.

Aí. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei Íicará adstritâ à vigência dos rêspectivos créditos orçamentários, exceto

quanto aos rêlativos:

l- aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidâs no Plâno Plurianual, os quâis poderão ser

prorrogados se houver inlerêsse da Administração e desde que issô tenha sido previslo no ato convocatóriô;

ll - à prestaÇão dê sêrviços a serem exêcutados dê forma contínua, que poderão ter a sua duraçáo prorrogada por iguais e

sucessivos perÍodos com vistas à obtenção de preços e condiçôes mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta

meses; (Redaçáo dada pela Lei no 9.648, de 1998)

lll - (Vetado). (Redaçao dada pela Lei n" 8-883, de 1994)

lV - ao alugue! dê equipamentos e à utilização dê programas de informática, podêndô a duraçáo estender-se pelo prazo de até

48 (quarenta e oitô) meses apôs o início da vigência do contrato.

V - às hipóteses previslas nos incisos lX, XlX, XXVlll e )«Xl do art. 24, cujos contratos poderão têr vigência por até 120 (cento

e vinte) meses, câso haja interesse da administraÇâo. (lncluído pela Lêi no 12.349, de 20'10)

§ 1o Os prâzos dê início de êtâpas de execuçáo, de conclusão e dê entrega admitem proÍrogação, mantidas as demais

cláusulas do contrâto ê assegurada a manutenção de seu equilíbrio êconômico-financeiro, dêsde que ocorra algum dos

seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

| - alteraçâo do projeto ou especificaçôes, pela AdministraÉo;

https://mait.google.coÍÍVmaiUu/o?ik=1463514Md&view=pt&search=all&permthid=thÍead-f/o341628107082512146359&simpl=msg-P/o341628'107 1t2

A própria lei federal 8666/93, trata da matériâ, em sêu artigo 57, a saber:



1810312019 E-mail de lsmweb - Soluçóes para lnternet - Solicitaçáo de esclarecimento - PEl6/2019 - micro ônibus - Mascarelb CarÍocerias e

ll - superveniência de Íato excepdonal ou imprevisível, estrânho à vontade das partes, que altere fundamentalmenle as

condições de exêcução do mntrato;

lll - intêrrupção da êxecução do contralo ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e nô interêsse da Adminislraçáo;

lV - âumento das quantidades inicialmente previsias no contrato, nos limites permitidos por êsta Lei;

V - impêdimento dê execuçâo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pêla Administraçáo em documento

contemporânêo à sua ocoÍrência;

Vl- omissão ou atraso dê providências a cargo da AdministraÉo, incluslvê quanto aos pagamentos previstos dê que resulle,

diretâmente, impedimênto ou rêtardamênto na execução do mntÍato, sem prejuízo das sançôes legais aplicávêis aos

responsáveis.

§ 20 Toda prorrogação de prazo deverá ser justiíicâda por escrito e previamêntê autorizada pela autoridadê competente para

celebrar o contrato.

§ 40 Em caráter excepcional, devidamente.iustiÍicado e mediante aulorização da autoÍidade superior, o prazo de que trâta o

inciso ll do caput deste artigo pôdêrá ser prorrogado poí até doze meses. (lncluídô pela Lei n" 9.648, de 1998)

Por esse molivo pergunto: Sêrá aceito a entrega dentro de 90 (noventa) dias úteis?

Ciente de vossa compreênsão.

Atenciosamente

Êífusdr.lro

Renato lanelli

Vendas a Governo

Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda.

(11) 96468-0069

(11) e5482-7370

www.mascarello.com.br

061
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§ 30 E vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

Ficaremos no aguardo de um breve retorno.
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NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDÔ DO PARANA

EDITAL oe pReoÃo elernôNlco No 6/20i9.
Processo Administrativo n.''14120'19

Senhor licitante:

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

A falta de remessa do presente Recibo de Rêtirada do Edital exime êste Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informaçôes adicionais pertinentês ao certame licitatório.

Nunes

Portaria n' 080/20í I

M tônio de

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43.3266.8100, L{ - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-rnail - lic itacao@nsb.pr.go,,.br - u"lvrv.nsb. or. gov.br

I
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NOVA SANTA BARBARA
ESIADO DO PARÀNA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N" 6/20í9.
Processo Admin istrativo n." 1 412019

Objeto: Aquisição de um veiculo adaptado para pessoas portadoras de necessidades
especiais.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

, aos t 12019.

Carimbo Padronizado da Empresa

0 §3

1

_ ou pelo tel/ fax:

Rua Walfredo Bittencourr de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licilacao@nsb.pr.gov.br - rvxrv.nsb-pr-gov.br
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PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

EDTTAL oe pReoÃo euerRôuco N.6/2019.
Processo Administrativo n.' 1 412019

Abertura: Dia 05/04/2019, às 09h00min.

,I. PREÂMBULO

1.1. o MUNlclPlo DE NovA SANTA BÁRBARA, Estado do Paraná, através do Pregoeiro,

designado pela Portaria n" 080/2018, torna público, para o conhecimento dos interessados,
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃo eternÔl.ltco, do tipo MENoR
PREÇO, POR ITEM, destinado ao recebimento de propostas objetivando a aquisição de
um veículo adaptado para pêssoas portadoras de necessidades especiais, para

Sêcretaria Municipal de Assistência Social, conÍorme relacionado no ANEXO I deste

edital.

í.2. 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 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, com as alterações posteriores.

www.comDrasqovernamentais.qov. br, conforme segue

1.3.1. A SESSÃO PÚBLICA SE INICIARÁ AS O9HOOMIN DO DtA 0s/04/2019.

1.3.2. Refêrências de Tempo: Para todas as referências de tempo será observado o horário

oficial de Brasília - DF.

"1.3.4. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município de Nova Santa Bárbara,
denominado Pregoeiro, designado pela Administração Municipal através da Portaria no

080/2018, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
Portal COMPRASNET.

ü31

J

Rua Walfredo Binencourr de Moraes no 222, Centro, S 43.3266.5100, Li] - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mail - licitacaoúDnsb.or.eov.br - rvww.nsb .pr'.ÍIov.br

1.3. Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da
Sêssão Pública de Pregão Eletrônico, acessado exclusivamente por meio eletrônico -

1.3.3. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTÉRNET,

mediânte a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o Portal

COMPRASNET através do site htto://www.comorasqovernamentais.oov.br - UASG - 985457.

1.4. O inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente (em mídia
digitaÍ) junto ao Setor de Licitaçôes, na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no
horário de expediente, na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, Cenlro, em Nova
Santa Bárbara - PR, ou pelos sites: www.nsb.pr.qov.br I
www.comprasqovêrnamentais.oov.br. Para retirada do edital e seus anexos em mídia digital,
os interessados deverão apresentar CD-room ou pendrive. Demais informações, fones: (43)
3266-8100/8í í4, e-mail: licitacao@nsb. or.oov. br
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2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de um veículo adaptado para
pêssoas poÉadoras de necessidades especiais, para Secretaria Municipal de
Assistência Social, conforme descrito no Anexo I deste edital.

3. COND|çÕES PARA PARTTCTPAçÃo
3.1 . Poderão participar desta Licitação: Empresa legalmente constituída, com ramo de
atividade compatível com o objeto da presente licitaçáo, desde que satisfaça às exigências
deste edital e devidamente cadastrada no Portal COMPRASNET, alravés do site
www.comprasqovernamentais.qov. br:

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

12312006 no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema Eletrônico, para

fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

3.3. Não poderão paÉicipar da presente licitação, além dos elencados no art. 90 da Lei

8.666/93:
3.3. 1. Os interessados que se encontrem, mesmo que indiretamente, sob falência,

concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução,

liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.3.2. Empresas estrangeiras que náo funcionem no país;

3.3.3. Aqueles incursos nas sanções previstas no inciso lll, Artigo 87 da Lei 8.666/93;
3.3.4. Aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a

administração pública;

3.3.5. Grupos de sociedades de direito e de fato;
3.3.6. Estão impedidas de participâr desta licitação as empresas que apresentarem mais de

uma proposta para o item específico.

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

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

3.5. A participação na licitaçáo implica na integral e incondicional aceitação de todos os

termos, cláusulas e condições deste Edital e dê seus anexos, ressalvado o disposto no
parágrafo terceiro do art. 41 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

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

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

.+

4. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAçÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

4.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos

do presente Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 2 (dois) dias úteis
anterior à data fixada para a realizaçáo do Pregão.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, Lil - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - trl - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvw.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA I'/UNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

4.4. O termo de impugnaçáo deverá ser protocolado junto a Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, n' 222, Centro, em Nova Santa
Bárbara -PR, ao Pregoeiro responsável ou encaminhado via e-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br
4.4.1. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em contato com o
pregoeiro para confirmar o recebimento do e-mail ê do seu conteúdo e após deverá ser
encaminhado o original via correio.
4-4.2. O pregoeiro não se responsabilizará por e-mals que, por qualquer motivo, não forem
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tânto do Município de Nova
Santa Bárbara quanto do emissor.

4.5. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quaÍo (24) horas.

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

rcalizaçáo do certame.

htt com ras rlf rnecedor/cadastro-de-Íornecedor , sendo de

exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer

transação efetuada diretamente ou por seu rêpresentante, não cabendo ao Município de
Nova Santa Bárbara, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido

da senha, ainda que por terceiros.

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

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

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

declaraçóes exigidas.

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

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

5.5.3. lnexiste qualquer fato impeditivo de sua participação nesta Licitação ou de sua

contratação;
5.5.4. Conhece ê aceita os regulamentos do Sistema Eletrônico;

5.5.5. Não emprega servidores públicos da Contratante.

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

12312006 no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema Eletrônico, para

fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei.

5.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante

5

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaolinsb.pr.gov.br - *rlrv.nsb.pr.gov.br

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1 . Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico

deveráo dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através

do portal de compras governamentais, disponível em

"í \ -ur
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ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade tecnica para reâlização das
transaçôes inerentes a este Pregão.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante dêverá encaminhar a proposta por mêio do sistema êlêtrônico até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, entiio, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas;

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

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

6.4. Atê a abertura da sessão, os licitantes poderão rêtirar ou substituir as propostas

apresentadas;

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

6.5.1 . Valor unitário do item;

6.5.2. A descrição detalhada do objêto, indicando marca, modelo, ano de fabricação e prazo

de garantia.

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

indiretamente;

6.7. O p?zo de validade da proposta náo será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

de sua apresentação.

7. OAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema

eletrônico, na data, horário e local indicados nesle Edital,

7.2. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO, POR ITEM, observado o

ptazo paru fornecimento, as especificaçóes técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e

de qualidade e demais condições definidas neste edital;

7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que náo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as espêcificaçóes técnicas exigidas no

Termo de Referência;

7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantês;

7,3.2. A não desclassificaçáo da proposta não impede o seu julgamento definitivo em

6
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sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da Íase de lances;

7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes;

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

7.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor (total) do ltem.

7.7. Os licitantes poderáo oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;

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

7.8.í. O inlervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

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

7.1 0. Durante o transcurso da sessáo pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;

7.11. No caso de desconêxão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances;

7.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
participantes;

7.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fêchamento iminente dos lances, após o que

transcorrerá período de tempo de alé 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances;

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele oÍertado,
para efeito de ordenação das propostas;

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

7.15. 1- Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
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proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada;

7.15.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto;

7.í5.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou náo se manifeste no prazo estabelecido, seráo convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.16. Ao presente certame náo se aplica o sorteio como critério de desempate. Lânces
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das
propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação;

7 .17 . Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado;

7.18. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8. OA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especiÍicações do objeto;

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço
máximo Íixado, que apresentar preço manifestamente inexêquível ou que não atenda
ao descritivo constante do Termo de Referência (ANEXO l) deste Edital, independente
do descritivo da plataforma do Pregão Eletrônico;

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação

náo tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando sê referirem a materiais e
instalaçóes de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração;

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoàvel pâra tanto,
sob pena de não aceitação da proposta;

8.5. Dentre os documentos passÍveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de
Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos e/ou folhetos;

8.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitaçáo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro;
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8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Prêgoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificaçáo;

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova
data e horário para a continuidade da mesma;

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociaçáo em condições diversas das previstas neste Edital;

8.í0. Tambêm nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequenle, poderá negociar com o licitante para quê seja obtido preço melhor;

8.'11. A negociação será realizada por mêio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

9.2 Nâ proposta escrita, deverá conter:

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 virtuais;

c) Especiíicação completa do veículo, marca, modelo, ano de fabricação, conforme

descrito no ANEXO 01 , deste edital;

d) Data e assinatura do representante legal da proponente;

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

10. ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E APRESENTAçÃO DA PROPOSTA
DE PREÇO
10.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocará o licitante detentor da melhor
oferta, para que este anexe no sistema COMPRASNET, os documentos de habilitação e
proposta de prêços âjustada, em conformidade com o último lance ofertado. Para tânto, o
pregoeiro fará uso da ferramenta 'CONVOCAR ANEXO', devendo o licitante anexar os
documentos utilizando o link "ANEXAR" disponível apenas para o licitante/vencedor.

10.2. O licitânte deverá anexar os documentos de habilitação relacionados no Anexo 03
e Proposta de Preços ajustada, num prazo máximo de 3h (três horas) de efetivo

9
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9. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
9.1 A empresa vencedora, deverá enviar em até 03 (três) dias úteis, a documentaçáo
referenlê à habilitação ê demais anexos, juntamente com a Proposta de Preços escrita, com
os valores oferecidos 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
habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou enÍelinhas, contendo Razão

Social, CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, lnscrição Estadual, endereço
complêto, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária.
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funcionamento do órgão público, ou se.ia, das 8h00min às 12h00min e das í 3h00min às
17h00min, contados da convocação.

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

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

10.5. Os documentos digitalizados e anexados eletronicamente, serão apensados aos autos
após análise de sua conformidade com o solicitado no Edital. A análise dos documentos será
feita pelo pregoeiro e sua equlpe de apoio, e, caso necessário, o pregoeiro encaminhará a
proposta para análise de equipe técnica da Secretaria solicitante.

í0.6. Após a análise da documentação e proposta de preços, as proponentes consÍderadas
vencedoras provisoriamente, seráo convocadas para enviar, num prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, os documêntos dê habilitação e proposta de preço ajustada, em vias
originais ou em cópia autenticada, endereçados a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bârbara - PR, Setor de Licitações, para a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 -
Centro - CEP: 86250-000 - Nova Santa Bárbara - PR, aos cuidados de Elaine Cristina Luditk
dos Santos. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassiÍicacão da
prooosta vencedora, passando-se assim. para a sequnda colocada.

11. DOS RECURSOS
I 1 .1 . O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal

de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso,

concederá o ptazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema;

1 1 .2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,

fundamentadamente,

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará

as condições de admissibilidade do recurso;
11.2.2. A falla de mânifestação motivada do licitante quanto à intençáo de recorrer importará

a decadência desse direito;
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razóes também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do rêcorrente,
sendoihes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.

12. DAADJUDTCAÇÃO e OnHOMOLOGAÇÃO
12.1. 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;

Nova Santa Bárbara. Paraná - .E. - E-mail - citacaoíânsb. r v. br - wwr.nsb.pr.sov.br
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12.2. O objeto deste Pregão Eletrônico será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora;

'12.3. Após a declaração dos clâssificados e não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposiÇão de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

12.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para
os procêdimentos de adjudicaçâo e homologação.

í3. PRAZOS E CONDTÇOES DE ENTREGA
13.1 O prazo de entrega será de no máximo 90 (noventa) dias, contados a partir da
autorização de fornecimento emrtido pela Prefeitura.

14, DO LOCAL DE ENTREGA
14.1. O veículo deverá ser entregue nâ Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Emprego, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa Bárbara -
PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, ficando o Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de
quaisquer responsabilidades.

15. PAGAMENTO
15. 1 O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega do veículo, mediante
apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 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 contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuiçôes devidas,
por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS;

15.2 Dota eso amentárias

í6. DO CONTRATO
í6.1. Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação;

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

il

DOTAÇÕES
Exercíci
oda
despes
a
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despesa

Grupo da fonteConta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
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recurso
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celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis;
16.3. O contrato terá vigência de até 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura,
podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as partes.

17 - OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

17.1. Entregar o objeto licitado, conforme as condições prescritas no presente instrumento e
de acordo com as especificações e termos mencionados na proposta e no Anexo I deste
Edital;

17.2. Entregar o veículo adesivado conforme modelo fornêcido pelo município;

17.4. Náo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e
expressa anuência dâ Administração, nos termos da Lei 8.666/93;

17.5. Assumir inteira responsabilidade pela entrega do veículo, de acordo com as
especificações constantes da proposta e/ou instruções deste Edital e seus anexos.

17.6. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou
morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, na execuçáo da presente licitação,
isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade;

17.7. Fornece.r e utilizar toda a competente e indispensável mão-de-obra habilitada para a
entrega do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes,

tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e

previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e
demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais

especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quais ficará

única e exclusivamente responsabilizada;

17.8. Comunicar expressamente à Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a quem

competirá deliberar â rêspeito, toda e qualquer situaçáo anômala no decorrer da execução

do objeto da presente licitação.

,I8 - DAS PENALIDADES

Art. 7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução dê seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comporiar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a Uniáo, Estados, Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sisÍernas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.4 desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais com ars.ões /e
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17.3. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do contrâto;
17.3.1 . A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trâbalhistas, ficais e
comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamênto,
nem poderá onerar o objeto do contrato.
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18.1 . Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a
sujeitas as seguintes penalidades:

{i?â

infração, estarão

18.1.1. Deixar de apresentar a documentação exigida no cêrtame: suspensáo do direito de
licitar e contratar com a Admínistração pelo prazo de 1 (um) ano;
18.1.2. Deixar de manter a propostâ (recusa injustificada para contratar); suspensão do
dieito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10%o sobre
o valor total do empenho);

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

í8.1.4. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do empênho (ou do saldo não
atêndido) por dia de atraso na entrega, sem prejuízo da possibilidade de rescisão
unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções prêvistas neste
edital e na legislação inicialmente citada;

18-2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da contratante, pela
contratada, seráo deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em
Íavor da contÍatante, ou cobrados judicialmente.

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

19. DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO

19.í. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padráo de ética

durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

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

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamênte, qualquer

vantagem com o objetivo de influenciar a açâo de servidor público no processo de licitação

ou na execuçâo de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificaçáo 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 representântes ou prepostos do órgão licitador, visando

estâbelecer 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 inspeções ou'fazer
declaraçóes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii), .

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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atos cuja intençáo seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.

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

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

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

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

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

20.5. 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,

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

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

1,1
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20.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitaçáo;
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20.8. A participação do proponente nesta licitaçáo implica em acêitação de todos os termos
deste Edital;

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

20.10. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atendêrá aos interessados no horário de 8hs00
às 17 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Endereço Rua Walfredo
Bittencourt de Mores, 22, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para melhores
esclarecimentos. Ressalta-se que mesmo durante o periodo de férias, haverá equipê de
plantão para atêndimento dos interessados;

20.11. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará
parte dos autos da licitaÇão e não será devolvida ao proponente;

20.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaçáo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente trânsferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde
que não haia comunicação do Pregoeiro em contrário.

20.13. Os preços cotados deverão ser em REAL, com no máximo 02 (duas) casas decimais
após a vírgula, no valor máximo deste edital de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais).

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

Nova Santa Bárbara, 1410312019.
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Gianê Rodrigues da Costa Kondo
Secret#ia Municipal de Assistência Social
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EDITAL oe pnecÃo eterRôuco No 6/20í9.
Processo Administrativo n.' 1 til2019

ANEXO r- DESCRTç O DETALHADA DO OBJETO

TERMo oe RepeRÊructa

1 - OBJETO / JUSTIFICATIVA:

í.Í -A presente licitação destina-se à eventual aquisição de um veículo adaptado para
pêssoas portadoras de necessidades êspêciais, para Secretaria Municipal de
Assistência Social.

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

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

LOTE: 1-Lote001
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

PreÇo
máximo
total

1 8386 Veículo zero km, ano 2019/20í 9
adaptado parâ pessoa com
deficiência, com capacidade de 25
lugares, 0í motorista + 01 para
cadeirante, cor branca, elevador
para cadeira dê rodas, poltronas
reclináveis revestidas de courvin,
corredor central para passageiros,
01 porta dianteira lado direito para
embarque e desembarque, janelas
de dois vidros móveis com
guarnição de alumínio, cinto de
segurança abdominal para todas as
poltronas, tomada de ar no teto
com saÍda de emergência
acoplada, cortinas nas janelas,
iluminação interna com lâmpadas
florescentes, motor diesel, injeÇão
eletrônica, câmbio 5 marchas a
frente + marcha ré, direção
hidráulica, saída de emergência
acoplada no teto, freio a AR com
ABS, capâcidade do tanque de no
mÍnimo 150 litros, ar condicionado,
piso em compensado naval com
passadeira anti derrapante

'1,00 UN 240 000,00 240.000,00

TOTAL 240.000,00

Nova Santa Bárbara. Paraná-.8 - E-mail - licitacaoú)nsb.pr.sov.br - wwu .nsb.pr.eor.br
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3. PRAZOS E CONDIçOES DE ENTREGA
3.1. O prazo de entrega será de no máximo 90 (novênta) dias, contados a partir da
autorização de fornecimênto emitido pela Prefeiturâ-

4. DO LOCAL DE ENTREGA
4. 1. O veículo deverá ser entregue na Secretaria de Obras, do Trabalho e GeraÇão de
Emprego, s,to a Rua Walfredo Biftencourt de Moraes, 222, CenlÍo - Nova Santa Bárbara -

PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga
inclusos no valor da mercadoria, ficando o Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de
quaisquer responsabilidades.

5, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRAZO DE GARANTIA
5.1. A manutençáo e assistência técnica obedecerão a seguinte sistemática:

5.1.1. A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade do veículo contra
defeitos mecânicos e oferecer Treinamento(s) para operação do sistema (se necessário),
pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração
dessa garantia.

5.1.2. O fornecedor deverá ofertar ainda 02 (duas) manutençóes preventivas obrigatórias
(incluindo material e serviços), constante do Manual de Operações, nas oficinas das
concessionárias do fabricante, cuja periodicidade será determinada pela quilometragem e/ou
o tempo de uso do veículo.

5.1.3. Durante o prazo de garantia 12 (doze) meses, caso não seja possível a solução do
problema no próprio local onde se encontre o veículo e havendo a necessidade de

transporte para oficina própria da proponente, fica sob responsabilidade da contratada todo

ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se

fizerem necessários à perfeita solução do problema.

5.1.4. Assistência técnica reparadora será realizada quando o veículo fornecido apresentar

defeito ou problemas técnicos e mecânicos, mediante abertura de chamado técnico, nos dias

úteis, em horário comercial, ou seja, de 08h às í th30 e das í3h30 às 17h;

5.1 .5. O atendimento ao chamado técnico (identificaçáo do problema apresentado), bem

como os procedimentos de manutenção ou retirada do veículo para assistência técnica e sua
posterior devoluçáo, seráo realizados no local em que se encontra o veículo, sem ônus de
deslocamento, alimentação ou hospedagem dos técnicos que realizarão o atendimento;

5.í.6. O prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do registro do
chamado técnico, para o atendimento e solução do problema apresentado, excluindo-se
deste prazo os sábados, domingos e feriados, podendo ser prorrogado por igual período

mediante justificativa formal acatada pela Administração;

5.1.7. O fornecedor deverá prestar assistência técnica pelo período da garantia concedida,
bem como disponibilização do inÍcio do atendimento, sem qualquer ônus para

Administração, com indicação dê endereços e telefones dos Centros de Atendimento
Técnico no Estado do Paraná. 17
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5.2. A garantia deverá obedecer aos seguintes termos:
5.2.1. O prazo de garantia do veículo deverá ser de no mínimo 12 (doze\ meses, livre de
quilômetros rodados ou horas trabalhadas, contra defeitos de fabricação, mecânicos,
montagem e funcionamento decorrentes de dêsgastes prematuros durante a operação e o
emprego em condições normais, sendo compreendida pela assistência técnica, incluindo
mão-de-obra, reposição de peças e componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos de
fábrica, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal;

5.2. 1 .1 . No caso de defeitos em peças e se, consequentemente, houver a sua substituiçáo, a
garantia será contada a partir da nova data da substituição da(s) peça(s) defeituosa(s).

5.2.2. Durante o prazo de vigência da garantia, constituem-se obrigações da fornecedora:
5.2.2.1. Providenciar independentementê de ser ou não o Íabricante, a correção ou a

substituição de todo o veículo ofertado ou de suas peças acessórios e componentes que
apresentarem defeitos de fabricação ou divergências com as especificações fornecidas, sem
ônus para a Administração, em conformidade com o estabelecido no Edital e seus anexos,
observado a legislaçáo pertinente;

5.2.2.2. Substituir o veÍculo ofêrtado ou as suas peças, acessórios e componentes que
apresentaÍem defeito de fabricação por novos e que possuam a mesma especiÍicação
técnica originalmente proposta;

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

superior à constante da proposta;

5.2.2.4. O prazo para conserto do veículo com defeito, durante o período de vigência da
garantia, será de no máximo í0 (dez) dias úteis a partir da abertura do chamado técnico, que

deverá ser atendido em até 01 (um) dia útil. Quando esse prazo de conserto for excedido, ou

seja, no 11o (décimo primeiro) dia útil a partir da abertura do chamado técnico, outro veículo

com especiÍicação técnica igual ou superior ao constante na proposta deverá ser fornecido
para substituí-lo até sua devolução. O veículo deverá ser substituÍdo definitivamente por

outro veículo novo, com especificação técnica igual ou superior da proposta, se o conserto

não for realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

5.3. O veículo entregue deverá ser novo, de primeiro uso, devendo constar, todos os

manuais (manual de operação ê de mânutenção básica; manual de serviço ê reparação do

veículo em oficina; câtálogo de peças e acessórios com os respectivos números de

referência de fábrica com desenho e/ou foto de todos os seus itens de reposição)

relacionados ao bem objeto deste Contrato e suas especificações, sob pena de ser recusado

o seu recebimento. Não serão admitidos, para efeito de recebimento, veiculo que esteja em

desacordo ou conflitante com quaisquer especificações descritas na Proposta de Preços.

5.4. O veículo entregue deverá ter versão tecnológica recente, observando-se rigorosamente

as características especificadas, vir acompanhadas do Certificado de Garantia do

Fornecedor e todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionemento. lg
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5.5. O veiculo, bem como seus acessórios, componentes e ferramentas auxiliares exigidos
deverão ser fornecidos novos e dentro das regulamentaçóes e das normas da ABNT,
INMETRO e demais órgãos ftscalizadores e normatizadores, sendo que os itens
considerados inadequados, inferior qualidade ou não atenderem às exigibilidades, serão
devolvidos e o pagamento Íicará suspenso, até sua regularização de forma integral, cujo
prazo de reposição, a critério da AdminisÍação, poderá sêr renovado, sem prejuízo nas
penalidades pelo atraso inicial.

5.6. Após o período de garantia de 12 (doze) meses a proponente fica obrigada, às
êxpensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina
de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a

Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente

com a documentaçáo técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

6. PLOTAGEM DO VEÍCULO
6.1. A arte e logomarcas serão disponibilizadâs para o fornecedor quando da solicitação de
fornecimento do veículo, o qual deverá ser entregue ao órgão solicitante com as logomarcas
presentes no veículo.

7. EMPLACAMENTO
7.1. O veículo deverá ser entregue em nome do Município de Nova Santa Bárbara, com as

taxas de emplacamento, licencramento e sêguro obrigatório - DPVAT pagos, com os

certificados de registro e licenciamento (CRV/CRLV), e com o pagamento do frete, tributos,

encargos sociais e quaisquer outras despesas que incidam ou venha a incidir no preço
proposto (preÇo C.l.F).

8. INFORMAçÕES ADICIONAIS
8.1 Do prazo, recebimento, forma de pâgamento e demais regras estaráo dispostas no Edital

de Licitação.

r30
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ANEXO 02. MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Referente ao Pregão Eletrônico n.o 6/20í 9.

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao PREGÃO ELETRÔNICO n.o
6/20í9, de um lado, o MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.56'l .080/0001-60, com sede na Rua Wâlfredo
Bittencourt de Moraes, n" 222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato reprêsentado
pelo seu PreÍeito Municipal, Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, portador do RG n"

, inscrito no CPF sob. o no residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado simplesmente GONTRATANTE, e, e a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE> doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela
Lei 8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as
seguintes cláusulas e condiçóes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA obrigâ-se a fornecer à CONTRATANTE, um veículo adaptado para
pessoas portadoras de necessidades êspêciais, para Secretaria Municipal de
Assistência Social, tudo conforme especificado no edital convocatório e proposta
apresentada no Pregão Eletrônico n.o 6/2019 e especificado abaixo.

<ITENS. CONTRATO#T>

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será dê no máximo 90 (noventa) dias, contados a partir da autorizaçâo
de fornecimento emitido pela Prefeitura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
O veículo deverá ser entregue na Secretaria de Obras, do Trabalho e GeraÇão de Emprego,
sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Cenlro - Nova Santa Bárbara - PR, em
horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e descarga inclusos no
valor da mercadoria, Íicando o Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de quaisquer
responsabilidades.

CLÁUSULA OUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos
a) Pregão Eletrônico N" 6/2019 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 41. 3266.8100, r*l - 86.250-000
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Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este
contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita execução.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidâs ou divergências entre os anexos e este contrato,
vale o contrato.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas
as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e quê importem em
alterações de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes. 20
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clÁusuu eurNTA - Do PREÇo
Para o fornecimento descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à
CONTRATADA o valor total de R$-

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega, mediante apresentação da
nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os créditos trÍbutários relativos às conÍibuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do artigo í 1 da Lei Federal n.o 8.21211991 , às contribuições
instituídas a título de substituição, e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

Parágrafo Unico - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no
valor correspondente ao ajustado na Cláusula Sétima.

CLÁUSULA SÉÍMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando êm vigor logo após a assinatura do
contrato, podendo o mesmo ser prorrogado por igual pêríodo e/ou de acordo com as partes.

CLÁUSULA oITAVA . MANUTENçÃo, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRAZO DE

GARANTIA
A manutenção e assistência técnica obedeceráo a seguinte sistemática:

a) A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade do veÍculo contra

defeitos mecânicos e oÍerecer Treinamento(s) para operação do sistema (se

necessário), pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos

termos e/ou declaração dessâ garantiâ.

b) O fornecedor deverá ofertar ainda 02 (duas) manutenções preventivas obrigatórias
(incluindo material e serviços), constante do Manual de Operaçôes, nas oficinas das
concessionárias do fabricante, cuja periodicidade será determinada pela

quilometragem e/ou o tempo de uso do veículo.
c) Durante o prazo de garantia (12 doze) meses, caso não seja possivel a solução do

problema no próprio local onde se encontre o veículo e havendo a necessidade de
transporte para oficina própria da proponente, fica sob responsabilidade da
contratada todo ônus com transporte, locomoçáo, alimentação, hospedagem e outros
que por ventura se fizerem necessários à perfeita solução do problema.

d) Assistência técnica reparadora será realizada quando o veículo fornecido apresentar
defeito ou problemas técnicos e mecânicos, mediante abertura de chamado técnico,
nos dias úteis, em horário comercial, ou seja, de 08h às 11h30 e das í3h30 às 17h;

e) O atendimento ao chamado técnico (identificação do problema apresentado), bêm
como os procedimentos de manutenção ou retirada do veículo para assistência
técnica e sua posterior devolução, seráo realizados no local em que se encontra o

veículo, sem ônus de deslocamento, alimentação ou hospedagem dos técnicos que
realizarão o âtendimento,

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

2t
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B) O fornecedor deverá prestar assistência técnica pelo período da garantia concedida,
bem como disponibilização do início do atendimento, sem qualquer ônus para

Administração, com indicação de endereços e telefones dos Centros de Atendimento
Técnico no Estado do Paraná.

A garantia deverá obedecer aos seguintes termos:
a) O prazo de garantia do veículo deverá ser de no mínimo '12 (doze) meses, livre de

quilômêtros rodados ou horas trabalhadas, contra defeitos de fabricação, mecânicos,

montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a

operaçáo e o emprego em condiçôes normais, sêndo compreendida pela assistência

técnica, incluindo mão-de-obra, reposição de peças e componentes mecânicos,

elétricos e eletrônicos de fábrica, contados a partir da data de emissão da Nota

Fiscal;

b) No caso de deÍeitos em peÇas e se, consequentemente, houver a sua substituição, a
garantia será contada a partir da nova data da substituição da(s) peça(s)

defeituosa(s),

Durante o prazo de vigência da garantia, constituem-se obrigaçóes da fornecedora:

a) Providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a

substituição de todo o veículo ofertado ou de suas peÇas acessórios e componentes
que apresentarem defeitos de fabricaçáo ou divergências com as especificaçóes

fornecidas, sem ônus para a Administração, em conformidade com o estabelecido no

Edital e seus anexos, observado a legislação pertinente;

b) Substituir o veículo ofertado ou as suas peças, acessórios e componentes que

apresentarem defeito de fabricação por novos e que possuam a mesma

especificação técnica originalmente proposta;

c) Caso ocorram mais de 03 (três) chamados para assistência técnica referente ao
mesmo problema ou 05 (cinco) chamados referentes a problemas distintos, a
Contratada deverá substituir o veículo defeituoso por veículo novo, com
especificação técnica igual ou superior à constante da proposta,

d) O prazo para conserto do veículo com defeito, durante o período de vigência da
garantia, será de no máximo 10 (dez) dias úteis a partir da abertura do chamado
técnico, que deverá ser atendido em até 01 (um) dia útil. Quando esse prazo de
conserto for excedido, ou seja, no í 1o (décimo primeiro) dia útil a partir da aberlura
do chamado técnico, outro veículo com especificação técnica igual ou superior ao

constante na proposta deverá ser fornecido para substitui-lo até sua devolução. O

veículo deverá ser substituído definitivamente por outro veículo novo, com
especificaçáo técnica igual ou superior da proposta, se o conserto não for realizado
no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

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

22
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I O veículo entregue deverá ter versão tecnológica recente, observando-se
rigorosamente as características espêcificadas, vir acompanhadas do Certificado de
Garantia do Fornecedor e todos os acessórios necessários ao seu pleno
funcionamento;

g) O veículo, bem como seus acessórios, componentes ê ferrâmentas auxiliares
exigidos deverão ser fornecidos novos e dentro das regulamentações e das normas
da ABNT, INMETRO e demais órgãos fiscalizadores e normatizadores, sendo que os
itens considerados inadequados, inferior qualidade ou não atenderem às
exigibilidades, serão devolvidos e o pagamento ficará suspenso, até sua
regularização de forma integral, cujo ptazo de reposição, a critério da Administração,
poderá ser renovado, sem prejuízo nas penalidades pelo atraso inicial.

h) Após o perÍodo de garantia de 12 (doze) meses a proponente fica obrigada, às
expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar
Oficina de Manutençáo e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma

forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá
apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência
Técnica autorizada-

CLÁUSULA NONA. PLOTAGEM DO VEíCULO
A arte e logomarcas serão disponibilizadas para o fornecedor quando da solicitação de
fornecimento do veículo, o qual deverá ser entregue ao órgão solicitante com as logomarcas
presentes no veículo.

CLÁUSULA DÉCIMA . EMPLACAMENTO
O veículo deverá ser entregue em nome do Município de Nova Santa Bárbara, com as taxas
de emplacamento, licenciamento e seguro obrigatório - DPVAT pagos, com os certiÍicados
de registro e licenciamento (CRV/CRLV), e com o pagamento do frete, tributos, encargos
sociais e quaisquer outras despesas que incidam ou venha a incidir no preÇo proposto
(preço C.l.F).

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

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de
multa de 200lo (vinte por cento) sobre o valor totâl do contrato e demais penalidades
previstas, Íica sujeita a uma das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".
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CúUSULA DÉcIMA SEGUNDA. DAS sANçÕES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste contrato
motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenizaçáo
integral. Sem prejuízo das disposiçóes anteriores, responde ainda, a título de cláusula penal,
pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA coRRUPÇÃo
Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e Íazer 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 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 execução de contrato;

b) "prática Íraudulenta": 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 órgáo 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, falsifícar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer
declarações falsas aos represêntantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir matenalmente a apuração de alegaÇões de prática prevista, deste Edital; (ii) atos
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiântamento ou reembolso, este organismo imporá sanção
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou
por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um

agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitação ou da execuçáo um contrato financiado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor,
como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou
pêssoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato
e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
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CLÁUSULA DÉGIMA QUARTA. DA DOTAçÃO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes desta licitaçáo correrão por conta da dotação orçamentária havida

conta no

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DO FORO
Ficâ eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das
questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja-

E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor,
na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, I I

CONTRATANTE CONTRATADA

DOTAÇÔES

[o9no2.oa244!4oo.2oãã fzsa l+.a.oo.sz.oo.oo lDoExercícioIE
ruffiUIil@
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ANEXO 03 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. HABILITAÇÃO JURíDICA:
1.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato sociâl ê suas alteraçõês;
1.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em

vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, comprovadas por meio
de publicação legal.

Observações: Na apresentaçáo do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração,

se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação do ramo de
atividade da empresa, 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 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas

nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n." 8.212l199í, às

contribuiçôes instituídas a título de substituiÇão, e às contribuições devidas, por lei, a

terceiros);
b) Com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estaduais, expedida por órgão

da Secretaria da Fazenda Estadual),
c) Com a Fazenda Municipal (CeÉidão Nêgativa de Débitos Municipais, expedida por

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

E) Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pêssoa Jurídica (CNPJ);
F) Cêrtidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de inexistência de débitos

inadimplidos perante â Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,

nos termos do Título Vll-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei

ne 5.452, de 1a de maio de 1943. (NR).

2.2. A prova de regularidade deve ser integral, náo se admitindo regularidades parciais ou

regularidâde com apenas alguns tributos administrados pelas administrações fazendárias

dos entes ou órgãos indicados.

3. QUANTO AO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7" DA CF

3.1 . Declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa
empregadora, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 06.

4. DECLARAçAO DE TDONETDADE

4,1 . Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou contratar
com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do ANEXO 04.

nôF,vJ(
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s. oecueneçÃo DE FATos rMpEDrnvos
5.1. Dêclarâção de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo no
ANEXO 05.

s. oecmnaçÃo DE NÃo PARENTESco
6.1. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo Íepresentante
legal da empresa, conforme modelo no ANEXO Vll.

7. PARA COMPROVAçÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.'1. 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;

7.2. Comprovação de aptidão através de no mínimo 0't (um) atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da

empresa em quantidades e prazo de entrega quanto ao objeto da presente licitação. Não

serão aceitos atestados de empresas que pertençam âo mêsmo grupo empresarial.

8. DISPOSTÇOES GERATS DE HABTLTTAÇÃO
8.1. A confirmação de regularidade perante os órgãos oficiâis será realizada junto aos "sites"
na INTERNET.

8.2. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar dentro dos respectivos
prazos de validade, devendo ser apresentados em original, cópia autenticada pelo
pregoeiro ou sua equipe de apoio, cartório competente, ou por publicação em órgáo
da imprensa oficial.

8.3. Não se aceitando documentos em forma de'FAX ou equivalente'e nem a apresentação
de protocolo ou comprovantes de pagamênto em substituição a documento solicitado como
definitivo.

8.4. - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:
a) em nome do licitante, com número do CNPJ e endereço respectivo;
b) em nome da sede (matriz), se o licitante for a sede (matriz);
c) em nome da filial, se o licitante for à filial, salvo aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da sede (matriz).

8.5. A falta de quaisquer dos documentos ou o descumprimento das exigências previstas
nos subitens anteriores implicará a INABILITAÇÃO do licitante e sua consequente exclusão
do processo.
9.6. Havendo superveniência de fato impeditivo, fica o licitante obrigado a declará-lo, sob as
penalidades lêgâis cabíveis.

8.7. A apresentação da proposta por parte do licitante significa o pleno conhecimento e sua
integral concordância e adesão para com as cláusulas deste edital e seus respectivos
anexos.

8.8. Não será desclassificada a empresa (micro/pequeno porte) que apresentar
documentação com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e
seguintes da Lei Complementar í2312006 de í5 de dezembro de 2006. 27
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8.8.í. Caso qualquer dos participantes (micro/pequena emprêsa) apresente Certidão
ou documento com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco)
dies, contados do momento em quê o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período para quê a situação seja regularizada, tudo conÍorme
Lei Complementar 123/2006 de 1511212006 com as alterações da Lei Complementar n.o

147t2014.
8.8.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no & 1o da Lei
Complementar 12312006 de í5 de dezembro de 2006, implicará decadência do dirêito à
contratação sem prejuízo das sançôes previstas no Artigo 8í da Lei 8666/93, de 2í de
junho de í993, sendo facultado à administração convocar os licitantês remanescentes
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

039
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aruexo ol - oecmnaçÃo DE tDoNEtDADE

pRecÃo elerRôNtco N' 6/201 9

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.o 6/2019, instaurado por este município,
que não estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressáo da verdade, firmamos a presente.

em de de

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

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida êm papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO 05 - DECLARAçÃO DE TNEXTSTÊNC|A DE FATOS tMPED|TTVOS

PREGÃO ELETRÔNICO N' 6/2019

(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 papêl timbrado da empresa proponente e

carimbada com o número do GNPJ.
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ANEXO 06 - DECLARAÇAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS I'TIENORES

PREGAO ELETRONICO N' 6/20í9

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de í8 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de í6 (dezesseis)

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei

Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei n" 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

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

Nova Sântâ Bárbara, Paraná - A - E-mail- IicitacaoúDnsb.pr.gov.br - www.nsb t' ov.br
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ANEXO 07 - DECLARAÇAO DE NAO PARENTESCO

pRecÃo ElerRôulco No 6/20í9

_(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 elefnÔutCO No 6/20í9, da PreÍeitura

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 dê 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 Licitaçóes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

(Locâl e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração dêverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e

carimbada com o número do GNPJ.
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ANEXO 08 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO glefRÔNtCO No 6/20í9 - Carta-Proposta de Fornecimênto.

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

* Descrição detalhada do objeto oferêcido, mencionando quaisquer outras informaçôes que

se fizerem necessárias.

IDENTIFICAçÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ C INSCRIÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA E NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO

2. COND|çÓES GERATS

2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que regê a
presente licitação.

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 fornêcimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.; REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao nsb r v.br - rvrvw.nsb.pr.gov.br
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PORTÂRIA N' O8O2OT8

o pREFEtTo MUNlctpAL DE NovA SANTA BÁRBARA, resolvs no
uso de s,uas atribüções lcgaisi

NOMEAR

An.l' - A Comiss6o de Pregão, composta pelos seguintes membrcs

- Pregoeiro: Marco AntôDio do Assis Nutre§ - CI/RG no 13.3t5.069-2 SSP/?R;
- Supleote: Mônica Maria Procnçâ Msrtins da Conceiçío - CI/RG no

10.450.207-5 SSP/IR

- Equipe de Apoio: Rosemeirc Luiz dâ Silva - CI RG n" 7.224.894-5 SSP/PR;

- Suplente: Maria José RczêDde - CL&C no 9.170.714-4 SSP/PR.

- Equipe de Apoio: Polliny Simere Sotto - CIIRG no 9.257.282-0 SSP/PR;

- Suplente: Maria de trátima Ribeiro da Mata - CLRG no 3.609.203-3.

Aí. 2" - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contmrio.

Nova Santa Bárbara, 03 de outubro de 2.018.

to Municipal
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Nova Santa Bárbara, 1810312019.

Prezada Senhora,

Em virtude de questionamento feito pela empresa
MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA, CNPJ N" 05.440-065/0001-71, E
após concordância por parte da Secretaria Solicitante, resolve-se alterar o prazo de
entrega do objeto do edital de Pregão Eletrônico n'6/2019 para 90 (noventa). Pelo

exposto, solicito nova análise jurídica do edital e minuta da ata de registro de preços,

em atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n" 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosame

E la ine ristina L tk dos Santos
Licitaç

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Dêpartamento Jurídico

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, CefiÍo,8 43. 3266.8100 Li - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacaoíDnsb.pr.gov.br - urvrv.nsb.pr.sov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

Processo Ad mlnistrativo nq OtA I 2079

Pregão Presencial ns 006/2019

Objeto: Aquisição de um veículo adaptado para pessoas portadoras de

necessidades especiais atendendo solicitação da Secretaria de Assistência

Social.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se novamente a apreciação desta Procuradoria Jurídica, face a

alteração do edital do processo licitatório Pregão Presencial ns 006/2019,

o qual tem por objeto a aquisição de veículo adaptado para pessoas

portadoras de necessidades especiais atendendo solicitação da Secretaria

de Assistência Social.

A alteração procedida se refere ao prazo para entrega do veículo, que

inicialmente estava consignada para 30 (trinta) dias e foi ampliada para 90

(noventa) dias, sempre visando condições que possibilitem maior

economia, competitividade e vantajosidade a Administração Municipal,

tendo sido devidamente apreciada por essa procuradoria.

09?
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PREFEITURA MUNICIPAL

098NOVA SANTA BARBARA

Denota-se que a alteração do edital estão dentro do padrão definido e

atendem as prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ns

10.520/2002, do Decreto ns 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ns

8.666/93.

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

encontra o edital convocatório, bem como a minuta do contrato aprovada

por esta Procuradoria Jurídica.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos, nos termos do art. 10, § 1e, da Lei ne 10.48012002, c/c o

parágrafo único do art. 38 da Lei nq 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores

responsávels e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 20 de março de 2019.

Atenciosamente

Procu radoria I u ríd ica
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TCEPR

Detalhes processo licitâtório

Áno'2019

N. licitaçãcldispensa/,ÍÉx,gibilidadêr 6

Mêdalidade. pregão

Número eCital/pro(esso- 14/2019

Entidâde Executora MUNICiPIO DE NOVA SÂNTA úRBARÁ

r3o5 provê.1ênt.5 d. org..l5mo. l.tê.í.cionai5/multllàt.r.l5.lê créd

votê!

Institui@ FinaÍreira

Cont-dto de EmpÍestiílo

DescriÉo Reírmidâ do obieto' lquisiçâo de um veículô adaptado parã pessoàs portadoras de necessidàdes

especlars

Forma de AvaliFo

Dotação Oíçamentáriâ' 09002082.1404002033.t {90520m0

Pí@ &iriÍb/RÊferência de pr@ - 2aO.0O0,m

Ri*

Datà de LaÍrçaÍnênto & Êdtal r</OrZOrg

Data da Abertura das Propostàs ZAn3!2Otg Oàta Rêgistro

Dâta da AbeÍturô das PÍapostas O5/O /20t9 Data Reg&o

Data de LaÍEaÍneito do Edital

Data da Âbeíturô dôs Propo6tas

Há item êdusivos pard EPP/ME? Não

Há cota dê parttipôção para E P/HE? Não

TÍata{ê de obía coall êdgênaià de sobcontratação de EPP/ME? Não

tLi prioridade pôra àquisiFês de micÍoê.npresas rcgionals ou lo.ais? Nâo

t4lD3!2019

20103i2019

Peícentual de participação: 0,66

CPFr 4271512958 ilAqqq!l

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/MunicipaUAMUDetalhesProcessocompra.aspx 1t1

I

Í
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Poder
Executivo

Ano Vl

IMPRENSA OFICIAL -
Lel n' 660, de 02 de abral
dê 20í3.

A PÍefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Eshdo do Para gnado pela Portaria n" 080/2018, no uso de suas atibui@s, toma público e paía

conhecimento dos inleressâdos em paÍlicipâr da licitaÉo em epígraÍe, a qual lem po. objeto a aquisiçáo de um veículo adaplado paÉ pêssoas poúdorâs de

neessidadês êspgciais, que Íoíam eÍetvadas alteíaÉes no edital. Face ao exposto, fcam alteradas as seguintes dâks:

^lClO 
DA SESSAO DE oISPUTA DE PREçOS: às 09h00Ínin do dia 05/0420í9, por meio do Poílal CoMPRASNEÍ alÍâvés do sile-JJ 

\Àw.comorasoovemamentais.oov.bí - UASG - 985457

Preço ilárimo: R!2,10.000,00 (duzenlos ê quaÍenla mil rêais).
lnÍomacôes ComplêmêntâÍes: poderão ser obtidas em horáíio de expediênte na PreÍeitura Municipâl de Nova Santa Báóara, sito à Rua WalÍredo Bitlencoud de Moraes no

222, pelo íone: 43-3266{100, ou por Email: ljgi!açê910!§l!.DtgQLbI. Site www.nsb.0..aov.br

Nova Santa Báóara. 20/03/2019

Ma.co Anlônio dê Assis Nungs
PÍegoeiÍo

Portaia n' 080/2018

Edição N" 1443 - Nova Santa Bátbara- Parará. Ouarta.Íeira, 20 de Março de 2019.

REF. Dispensa de Licitação n.0 7/2017,

Conkatante: Municipio de l{ova Santa Bárbara.
Contratada: SOEING & RoCHA LTDA, inscrita no CNPJ sob n". 05.406.668/0001-57

objeto: CgnhataÉo de sislêma inÍornatizado para o setor de contÍole inteÍng.

Cont.ato OÍiginal no 10/20í7
Aditivo de Prazo: Por mais 90 (noventa) dias, ou seja, alé 1í06/20í9.

Xor do Aditivo: R§ 495,00 (quatrocentos e noveDta ê cinco reais), mensais, totâlizaodo R§1-485,00 (um mll, quatrocentos e oitenta ê clnco.eai§).

..écursos: SecÍetaria de Adminislíaçáo.
Sêcretarias: SecÍetaÍja de AdminislraÇão.

Dala de assinatrra do termo de adilivo: í 3/2019

O PrcÍeilo do Municipio de Nova Sanla Bâbaía, Eslado do Paraná,

usando das alÍibuiFes que lhe sáo coníeÍidas poÍ Lei, lendo em vista as Lqi§
It4unicioais no 809i2016 e no 893/2018, bem camo, lnstruçôes Normativas do

ÍÍibunal de Contas do Eslado do Paraná, CONCEDE DtÁRlA1s1, como segue:

O Prefeito do Municipiode Nova Sanla Báóala, Eslado do Parâná, usândo dâs

átírbui@s que lhe sáo coníerirâs poÍ Lei, tendo em ü§la as lci§.luu j!i@Ei@4l!l
!:-@EEllI bêm como, lnst!çoes Normativâs do ÍÍibunal de Conlas do Estâdo do

Paraná, CONCEDE OARA(S), como sêguê:

BENEDTTo BrÍTENcouRT oE ARAúJo JúNrcR
lilOTORlSÍA
sÂúoE
R3100,00
CURÍTIBÂ.PR
SOLICTÍACAO DE DIARIA AO IIOTORIS]A EENEDITO B.

ÂRAUJO JUNIOR, QUE LEVARA A PÂCIENTE

CRISÍIÂNE INACIO REZENDE, PÀRA CONSULTA

MÉDrcÂ NA EspEctALtoÀoE 0E CIRURGIA

EAREATRICA, NO DIÁ 12 DÊ MÀRLO DE 2019, NO

HOSPITAL ANGELINA CARON, NA CIDADE DE

CURITIBA.PR. À SAIDA DO MUNICIPIO SERA NO DIA

12i03,C0í9ÂS 00:00 E REToRNo NO MESMO DlA.

20/03n0r9
l634n0i9

ERIC KONDO

PÍefeilo Municipal

Servidor:
Cargo:
SecrelaÍia/Departamerto:
Valor (R$):

oestino:
Objetivo da viagem:

Data do Pagamento:

No do Pagamento:

SeÍv lor:
Côrco:
Sêcrctaria/oepârlam€nto:
vãlor(Rt):
Dêstino:
0bjetivo da Viagêm:

cícERo MTGUEL DE L|RA
MOÍORISTA
sAÚDE
R|800,00
DIVERSOS
soLrctTAÇao DÊ DTARTA Ao MoÍoRlsTA
CICERO MIOUEL DE LIR4, PARÂ CUSTEAR

OESPÊSAS COM ALIMENTAÇAO, QUANDO EM

vtAcE FORA DO MUN|C|PIO A SERVTÇO D0
FUNDO MUNICIPAL DE SÀIjDE.
20/0312019

1621t2019 oala do Pagâmento:
N' do Pegamênto:

ERIC KONDO
PíêÍeito Municipâi

Diário Oíicial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua:Walkedo Bittencourtde Moraês n'222 - Cenlío

FoneJFax: (43) 3266-81 00
E-marl: diâírooÍcial@nsb.pr.gov.b.

www.nsb.pr-gov.bí
www.tíanspaíenciaparaoa.com.bÍ1doênsb

IMunicípio de Nova Santa Bárbara - Paraná
Eric Kondo - Prefeito Municipal

OE PR

EXÍR,ATO 2'ÍERMO ADITIVO AO CONÍRATO N' 1O/20í7



24 6ô leia | 22Na 2019 - Edição no 10400
DiáÍioOFICL{LP.,rà}á i01

ÀtuNlcÍpto DE tuÁREc[ÂL cÂltDrDo Ro\DoN - pÁn^rÁ
Ávlso DE LtcITÀÇÀo

llod.lldide: PrcgÀo PIwtuirl n" 0l:l/2019
R.gh. de Compr.: Métur nreço. Blob3l.
obi.lo: cônrartçào dê s.Êiç6 d. .labor.çio ê êrcü(.o dô prci.lo de
TEbalho Smi.l - PT§ c o Pl.m de Dcienvolvift.ro Seiot.rilornt - PDST,
dô PrctBnE Minh! cae MitrhÂ vid. - PMCMV Íô conju.lo R6idêrcial Sol

!',lor Dadho: Rt I O 1.250,00
Ab.rtún: O rcebiftnro c .b.tu dôs eÍwlopcs com.ao.m *rsào públi@
às 09:00 hon. no dlr l0 dc .b.il dG lolC, áo Paço Mmicinâl .Adindo Alb..ro
L3úb. siro à ru Erpinlo SiÍro, n" 777, c.nrro. M.@hal Càldid,o Rondoí PR.
Edn.I O Edi.al cí&i dÉpotrivel .c imc@ssados ú PÊÊn@ Muicip.l de
Mehal Cándi.tô Roidotl sinqdó à R@ Espinh Sdto. í. 77?, êeím, .m
Ilm.lEl Cândido Rônd,o[ Fshdo dô lalai. duEnÉ ô hoó.iô e@l &
êxpedicnrc, das O8h(»min. Às llM5hin. o.la! tlhtimií. âs trhooúin. Fôre:
(:r5) l2E4t8ll ou 1284-8865 ou arôr§ do sn.i lrry,E4lr-sl!.E tinl
Licnrç&$ Sentosi Consult. de Liciuçôcs, ScLcioÉ li.n.çàô. Do§.load.
Pübliq@-*. MáEchal CÀi.lido Rondoo-PR, m 2l .le turço de 2Ol9 {aa.l
Marcio,{DdrciR utêÍ PÊêirô

zt 2um1,

I Miraselvo

-§ tso DE Ltctr.\ÇÀo
Tomâdâde ?rcço001/!019

PAULO CESAR VIEIRÂDÊ MELO
I6idcntc & Comissào de Li.itasào

Ávlso DE LlcrrÁçÃo
O Múnicipio dê NoE EspeÉn9q Estâdô do Paráú, lorM públicô paÍa
cdtrccilF o do6 útercssadôs, que í..Á Érlirâr Licir.ção ú mdalidad.
Toirtd. de PÍcso n". mll2019-PMNE, do ripo McmÍ P..ço, ê EgiE .iÉ
e\ecurio EIIPREITÁIrA POR PRECO CLOBÁL.
Do Obj.to d. Llclt!çio: CortaBçno dê €í{,rcsâ do Émo de etr8ênharia pôrâ
é\.Íüsàô de ÉforlD da Unilâd. Bâsicâ Sã'i& Marü Ros! Zâcha!i.!, B Vilâ
Shângn-lá, confom sôltilsçào .h SêBlâria Lí@icip.l dc Srúdc. Do
rB.bime.to . .be..ür. d6 .nv.lop.c: Os ênv.lopcs serào rccebidos aÍé ar
08M5miq do di! ll dê abrildê 2019. sêndo qüc sessão pública para ab.ím ê
julgamnlo sá m msm dia, à6 09 ho6, Íâ ela de rêúDiô.s .lâ PEfcn@
Municipal- Mâis infonDçôcs (lr E/nãl podcráo s oblidãs D Uúdsd. de
Co'nprâs ê Liitâçô.s. tro hoúno dê êxpedienÉ. d. se$nda ã seÍra teiE. .lâs
08h às llhlomir. dás lShloniú às l7L Ê.{woida Reha Pomho, U5l.
lelefoE (zl4-1252 .1545 | - "emil" l§l!43o{r4!!EtEra!r§n !!é .

Nova EspcÉr§., 2 I dê mÍço d€ 20 19.

M@cirOlnzrli
PEftilo Àlunicipal

2at 3tt20t0

I Noaa Esperança

I Noua Santo Barbara

Á PEfeirun Muoicipal de Nôs Saíra Eíado do Patuá. am\és do

EncoDlrâ-* abeío no Múicipio de MiBslla, EdÍal dê IoMda de Prcçô n'
m|,2019, ô tipo: MENoR PREÇo POi [-OTE objeniindo a CoÍlràlaçào dc
emprcsr pán Aqlisiçào de 0l (um) Vciculo iipo Van Miniblr 0 lm, com rc.uÍso§
do PRmRâMA TRÂNSPORTE SAMTARIO DOAPSUS,pâB srcm utiliados
pelo S.lor de Saúd.. A abenüE dos m!Êlopês dáÍ-§.-á m dia 09 & Abril & 2019,
À 09:10 ho6- O êdialen inrcioleor.s6ráàdisporiçàodos i ercssados.L I À

ó'feiB, dls 8:00 às I:ioo hoÍls . da l4rm às I ?r0(l hon3, nâ Rüâ Sào Paülq | ú,
ceúro. íâ cidade dê Milalw-Pr CEP: 86.ó 15-000. OutEs infomaçô€s Fde.ào
s. obidas ,o úd..cço aci6a, ou pelo lonê (J]) 1273-1 177.

Miúsclva,2l de Março dc 1019.

I Noua América ila Colint

Ptu8oêno, designado pela Poíariã n'0li0l20lE, no uso de su$ âlrihiiçõês. roda
púbh.o c para colh*imenro ôs inreassádos cm paÍicipaÍ d! licilaçào cm êpi
gnf., a qul rem po. objero â .qlislçao de üm teíctrlô rdrptldo prr. p6sor§
portrdorrs de n.c6sidrd6 .5Í6i.ir. quê foBln êfetiudas âlleEções íô êdnd.
Face âo cxpoÍo. ncâm allemdâs âs *guintês dâusl
lNiclo DA sDss3.o DE DlspurÂ DE pREÇos: Às 09t00mir do dt,
QíqU20Ij1, F)r heio do Ponal CO:UPLAST.'ET aEvés do snc ln$-" \ (.. ,!:

Àr]jgljElral'llrkii 8ô\ \Í - UÀSG - 18í57-
Prcço Márinro:RS 2.10.000,00 (duzcnros e quaÍenta mil.eâirl.
|!ÍcIBlIôÍlCcüIls[rIlrE§ podêrào *r ohidas em horáÍio de crpcdiêÍte na
PrefeiruB Muúcipâl dc l.io\a Sânt Báihe. §íô à Ru \Àhlfrcdo Bilbncouí dê
ilora.s n'222, pclô fôíe: .ll-116ó-81m, ou por Emril, hrr.t.trü! n'b mrôr hr
Site ( \§ ü!l pr !.r i,r
\or. Shta BiirbáÉ. :0 0l/1019-
llrrcoAnrôDio de Asir Núnê§

Porlaria í' 08012018
ÀIUN'CiPIO DE NOlhÂMERICÂ DACOLI]IA

Àris .lê EdÍ.| d. Lici.rçio - Pr.gio PBemií !'r220r9
O Municipio de Nov. AméricÂ da ColiÍr/Pr ro@-sc público a abelllra d! Pío.êse
Liciladrio no dia (X de abril as 08h:10m, pÍegâo pr.sÍcial n'12r019, Objelo
Registro.L pBço paE tuiw ConlElação d. empÍêi. FlE fomÉimenlo ! por
§ivel nquisiçào de gêreros âlimentícios divêr.o6 pam pepâro de rnêrênda .s.olâ.
nas unidrdes scolares dâ rcdc públi6 nruíicip.l d. .nsino, 8éneos alimcniícios
diveEôs paü ô Sêc.erea3 do Munícipio. Mais iífonnâçô.s serào fom€cidas dâs
08:m !s 17:00 na sêdê da prcfeiturà ou Flô r.lêfonc 4l 155.] 16ll. alÍavs do
li.I s$'w.mmamÊricad"colina.p.Bot:brrlicillcocs.

Novâ Amóncâ dâ Colinâ, cm 2l dc arçodc2019
Lcan&o P€rcz dê Olivcirc

PrlBGim Muúcrpàl

Avlso DE LICITAÇÀo
Pftato P..i.íci.l !' 0lt/20!9

PE .dineEao Llcli.tório n'l)3tu2019
o lÍúicipio de Nola T.bâs-PR. Esado do Pmná @m liüdrmênlo na L.i FedeEl
.' t 0.520, de I 7 dc julho dc 200:, splicândG$ subsidiâriamcrÍc. no quc couherem.
a disposiçús d! Lêi f.i.râl Í" 8.ó66. de 2l dc jutrho de 1991. corn all€açôcs
poícriorê§. e dcrEis mms EgulÀm.nt G aplcáreis à cspEie. comunica 9u.
realiaú licilaçno confonic ss sêguint6 .spe.i6c.çõcs:

2313212419

I NovaTebas

23494/2019

I Noua Aarora

O Mlnicipio dê Nou AreB/Pr.!ie aos Flc6rados qoe f3ó É.lim no dia 05 d.
ab.il dê 2019, LICITÂçÂO ú modalidad. PREGAO, M f{r@ ELETnONICÂ do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE. déúÉ(i,.rclairôIÚrc à la4iip6çio.L líi.ÉrFes
(ME) ê rru.§s d. P.qll@ Poí. (EPPI. c!trfoG tu.miÍz{Àô Oo ai .18, lnci$ I .!a
Lêi Compl.@aLÍ r' l,l7l2014. visando . contabçáo dê ehpEsâ(s) do Im Édilmr.
pm tomcciDeoro de u veiculo Dvo, zqo t4 môleis. equip,Mro de infoíúiie.
.lc1Blêúôric6. .lcr.odoúisric!6, cúfolfu.9êÉ.4n6 cdú,:s N 

^Hô 
I do

Edital. pô6 áplidção ib6 Eü!so6 ÉÊ616 . D.üb.r.çàô ú' 10?,201?{EDC,'\JPR.
vierdo o fotuleinoro das esrutuns dar CoNlh6 Túreloa do Eíado do famí
Reebimolo das pÍoposr.s: aÉ a 0:m hms do dia oJ d. aüil d. 20ls IÍi.io da eisào
rL dúpúta & pí€ç6: 09: I5 hú.s (kl lltEsm dú. Â rdiÉd. dô Edúl Jxxj.ú *r Élizada
arÉrâ.b3tu:ürçr/*w.tici|!o*.m.b. Dúlitiífd,i4ô€rIÊíiHrê.Fe§r.
Licitadô. sí fotui.,! 6 intsN&x júÍlÕ D Depoíú@ro dc Licn çâo dá PEÍeiim
MuÍiciptl .le Nov! A!rcrs. Flo l.lefltr (lX5 ) l:41- I I :1.

No\ã^umdPr. 6 2 I d. marso d. :019.

.Â\'tso DE LlctraÇio \.'022/19
pREcio r_a FoIüu fI,ETRó\tcÂ \-'ot&to

oBJETO: RECISTRO DE PRTCOS PÂiÁ Â ÀOUISIC.{O DE PNEUS, CÁ-
MARA DE AR E AFTNS PARÀ SUPR]R A DEII,L\DA DÂS NIAQUTNAS E

VEICULOS PERTENCENTES-{O MIINICIPIO DE NOVÂTEBÂS - PÀ POR

UM PERIODO DE 12 MESES.

DATÁ DE ABERTUR^: 05 de iMl ê 2Ol9 ü 08hl0,ni. (oilo lto$§ e rinla

CRIÉR]o DE ,ULGAMENTo: Mcnoí Prêço por lrd.
VÂI-OR TOTAL: RS 959.916.56 (novcc.rt6 ê citqEntâ e mle mil. nov.reÍros
e sina c eis Ícais c cinquênrÀ c $is ce âror.

INFORMAÇÔES: o Ednal c ancxos êrào disponiveis no sirc wqs.nolarebas.
pr.go!.br. tanbem podôDdo s€r rcdÍrdos m ssde dÁ PEftilu!ã MüiciÉl de No\â
Tcbâs, sno a Àvenidâ B.lo Hoí2o.re, ó95 Cmm, cmNovâ Tcbas - Pârael Foíe:
(42) 3641-tlrD. de seÊundr à sêxra-fcÍa, no horário das oShmmin ir l2hoomin
e llhlSminà l7h00min-

Nola Tebas,2l de Mrço i.le 2019.

-r\]so r',\I-TER{ÇÀ() Do rt}trALE REÁBERTUIL\ DE PR\zo
REF. PREGÀo ELE'IRôritco \'6/2019

PEDRO LEANDRO NETO

23956/2019

CLODOAI-DO FERNANDES DOS SÀNTOS
PREF[ITO MUNICIPÀL

24013/2019
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E OUTRAS GU|ÂS ElámOAS PE|-AA|.ÍAROUTA (SAMAE).

0 Fo.,rêcêdoí§ ltêns (hdã-âdc vâncêdoÍê§:
Foín€cedor NATÂLINO APARECIDO POLICÀN - SUPERMÊRCADO - EPP

CNPJTCPÍ: 81.427.072tm1-u
FoÍnscedoc VASCONCELOS FERREIRA & CIA LÍDÂ - ÊPP CNPJ/CPF:

m54A.Í3l/Oml-25
FornacsdoÍ: LAERCIO SEVERINO DE ALMEIDA - ME CNPJ/CPF:

o't .7ã.4@/0001-40
Foírocedori LUlz C^RLOS MUNHOZ - SUPERITIERCÂDO - MÊ CNPJICPF:

78.434.1S8/0@l {9
Fanêc€&í: VArl)lR PELOSO - ME CNPJ/CPF: 17-7ã.695/000149
DOTAÇÁO ORÇÂMENIÂR|A0r.00'r -í 7.122,001 52.080.3.3.90.a9.00.00

REcrl,[mo oE FÂruR 15 É 
^or\€ 

€scoÍo E
o(rR iGUr s É[mDr§ PEU^úmo s (3r.rr D.

!t ú rtíradô R160d,,.8

S.Í oâíróíb&, PrÍailo,22 de LlaÍço do ml9-
LUtr ANTOI{IO DIAS DA ROSÀ . DlÍ.tor do SÂÍilAE - Ooêrelo 23,17/2018

Prefeitura Municipal de

do Pregoêi.o, dê*líâdo p6la PoíteÍiâ no 080/2018, no uso dê suas
ahibuiç5es, torná público e para conhecimento dos interêssados em
pâíicipar da licitaÉo em epúràÍe, a qual tem por obiêto a aquisiÉo de úm
vêldrÍo adaptado paía pessoas portâdoías dê nec€ssrdados espêclárs. quê
loram eÍelivadas alteraçõês ílo êdit€|. Face êo exposto, ficam altêr3dâs as
sêguinlÊâ dâEs:

lNlclo oA sEssÃo DE DlsPuTA oE PFEÇOS: à5 09h00Ínin do diâ
OSlO1l2O19, poí moio Co Porlâl COMPRASNEÍ atíavés do site
http://w{w..o,npr.ssovêmàmentàit..ov.br- UASG-S83157. Preço Márimo:
R$ 240.000,00 (duzeotos ê quarenla mil rêais).

lnÍormaç6ê8 Cofiplemcltarês: podêrâo seÍ oblidas êíÍl horáio dê
expedientê na PÍêíeifura Municipal de Nove Sãnta Báôaía, srto à Rúa
Welfuo Bittencourt dê Mora€s n" 222. pêlo Íone: 4&326ffi100, ou por
Emai} !lgE!!9@!:!,prtqi!r. Site la{laltb4lgprbltlova Sanla Báóára,
20103.20í9.

ll.Íro Antônlo d. Assir Nunês -PÍêgoêiro - PoÍtaria n'080n018

AÍo Avrso DE uct?açÃo pREcÃo pREsENctar No i2n0í9 -
SRP.

,HTEX Obieto: Regisno de prêç6 paÊ evêntual conlratação do $rviços
de plntllra dos iínóyeis póprlos ou eventJalmente locâdos paÉ úso dê
Admlnislraçáo Públicá Municipal-

Ípo: Menoí píeço. ínaioípercsnfuál dig dêscoírto.
Rscebimento dos Env6lopes:Até às 13h«)min. dô dia 08./O4f2019.
hlcio do PÍagão: Dia 08104i'20'19. às 14h0omin.
PÍelD ÍÍÉxiÍno: Rll 60.000,00 (sêssenta mil íeâis),
lníoímaçõês Complementares: podeÉo ser obüdas eÍn horáílo de

oeedienlê Í!e Pretsiture Municipal de Nova Sanla Bárbara, §ito à Rua
WâiM Bittêncourl de Moràes no 222. p6lo fone: 4&326ffi 1«). poÍ Email:
li(íacâô@ílb.or.lov.br ou pelo §tê wwÍ/.nsb.pÍ!ov.bí DAT Nova Sanlâ
Báóera. 2í de maÍço de20l9.

ASS ,rsÍco Ant{tnio dê Assis unêc - PoÍlaÍia n" 08012018
CAR Pmgoeiro

ÉXÍRATO t'IÉRIIO ADMVO AO CONTRÁÍO N'S 2O'8
REF PíegãoP.êsencial no 6í20í 8.
Coítt_al,anl€: Municlpio de Nova Santa BáÍbara-
Conlralada: MAPFRE SEGUROS GERÂ|S SÁ-. inscÍita no CNPJ sob n'

6 í .074_17sr000Í -38.

1

ALTERACÀo Do
ner. ÉneoÃo

AVISO EEDITAL DÊREABERTURA PRA.ZO
ELETRôNIco 6;:8 I
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ITUSTRíSSIMo SENHoR PREGoEIRo Do MUNICíPIo DE NovA SANTA BÁRBARA, EsTADo

DO PARANÁ

Pregão Eletrônico ns 06/2019

Objeto: Aquisição de um veículo odoptodo pora pessoas portadoros de necessidddes especiois,

poro Secretdrio Municipol de Assistência Social;

RoDo oEsTE VEíCULOS E PEçAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

com sede na Avenida Tancredo Neves,2791, bairro Alto Alegre, inscrita no CNPJ sob na

7O.29O.3LL|OOO1,-40, na cidade de Cascavel/PR, neste ato representada por Luiz Fogaça de

Souza, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade

RG ns 3-922.535-2, inscrito no CPF sob np 583.838.169/87, vem, respeitosamente, à presença

de Vossa Senhoria, por meio de sua advogada e bastante procuradora que a esta subscreve

MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BÁRBARA MAtuTA, brasileira, casada, advogada

devidamente inscrita na OAB/PR sob o ne 56.057 e OAB/SP sob o ne 402.036, com endereço

profissional, em Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Gabriela Mistral, 101, Bairro Ahú, telefone

(41) 99609-3309, e endereço eletrônico mariafernanda @advocaciamaluta.com (procuração

anexa), apresentar

IMPUGNACÃO

em face do Edital de Pregão Presencial n.e 06/2019, diante das razões de fato e direito a seguir

expostas:

1
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O prazo para apresentação de lmpugnaçâo ao Edital é de ate 2 (dois) dias

úteis da data fixada para abertura do certame.

A data de abertura está prevista para o dia 28/03/19, de maneira que o

termo final do prazo para lmpugnação se dará em 25 de março de 2019.

Dessa forma, protocolizado o presente recurso até a data do seu termo final,

cabalmente preenchido o requisito da tempestividade, pelo que restam impugnadas as

alegações em sentido contrário.

II- DO MÉRITO - PRAZO DE ENTREGA DO VEíCULO, IRRAZOABILIDADE.

O item 13.1 do Edital prevê prazo máximo de entrega de 30 (trinta) dias,

contados a partir da autorização de fornecimento emitido pela Prefeitura.

No entanto, o prazo máximo de entrega revela-se não razoável,

comprometendo o caráter competitivo do certame, já que contribui para afastar potenciais

fornecedores, incapazes de assumir tal obrigação de entrega no prazo máximo de 30 (trinta)

dias, contrariando o disposto no art.3s, § 1e, inciso l, da tei 8.666/1993, que prevê o seguinte:

Art. 3s A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional

da isonomia, a seleção da proposta mais vântaiosa para a administração e a

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada

em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, dojulgamento objetivo

e dos que lhes são correlatos.

§ le É vedado aos agêntes públicos:

2

I- DA TEMPESTIVIDADE
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l- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou

condiçõês que comprometam, restrinjam ou fÍustrem o seu caráter competitivo,

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto

do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5e â 12 deste artigo e no art. 3'da Lei

no 8.248, de 23 de outubro de 1991. (grifâmos)

O princípio da isonomia traduz-se na busca da competitividade do certame

e, consequentemente, da proposta mais vantajosa pâra a Administração, de modo que é

vedado ao administrador público inserir no instrumento convocatório disposições que

estabeleçam condiçôes que possam restringir a competitividade do certame.

No caso, importa considerar que o Edital prevê como objeto veículo coletivo

com 25 (vinte e cinco lugares) adaptado para uso de cadeirante com requisitos específicos

como elevador para cadeira de rodas, poltronas reclináveis revestidas de courvin, cortinas nas

.janelas, piso em compensado naval com passadeira antiderraoante e, ainda plotagem

personalizada (conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência), sendo

necessário período de tempo razoável para fabricação e entrega do veículo com as

especificaÇões determinadas.

Ao depois, deve-se ter em mente que as possíveis empresas licitantes são

concessionárias, representantes de determinadas fabricantes dos veículos, e dependem da

atuação da montadorâ para fabricação dos veículos.

No que se refere a veículos coletivos,

comumente utilizado no mercado é de 90 (noventa) dias.

o prazo máximo de entrega

Assim, com vistas a ampliação da competitividade do certame, imperiosa

3

alteração do edital pa ra extensão do orazo máximo de entrega do obieto
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Pelo exposto, requer sejam alterados o item 13.1, do Edital e atem 3, do

N
III - DO PEDIDO

Anexo l, passando-se a exigir razo máximo de de 90 noventa dias para entrega do obieto.

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 25 de março de 2019.

MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BÁRBARA MALUTA

oAB/PR s6.0s7

oAB/SP 402.036

4
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RODO OESTE VE|CULOS E PEÇAS LTDA , .

CONTRATO SOCIAL
§-or3§7

LUIZ FOGAçA OE SOUZA, brasileiro, divoÍciado, administrador de empresa'S," :

nascido em 30 de Novembro de 1966, porlador da cédula de identidade Rê nô

3.922.535-2 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (ô"';
Paraná e inscrito no CPF/MF sob o no 583.838.169-87, residente e domiciliadô'ii.
na Rua Machado de Assis, 660 apto 702, bairro Juvevê, CEP 80,040-10h,.: :
cidade de Curitiba, estado do Paraná;
FERNANDO LEONEL MOREIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão
parcial de bens, empresário, nascido em 28 de Dezembro de 1977, natural dê":'
Londrina, estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob o no 021.046.399-64, portadg;!1"
de cédula de identidade RG n" 7.041.418-0 emitida pela Secretaria de Segurança'
Pública do Paraná, residente e domiciliado na Rua Aurélio Buarque de Holanda, no

336, bairro Parigot de Souza, CEP 86.081-070, cidade de Londrina, estado do
PaÍaná.

Por este instrumento particular e na melhor íorma de direito, constiluem entÍe si
uma SOCIEDADE EMPRESÁRlA LIMITADA, mediante as seguintes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAçÃO , SEDE E FORO E LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
A sociedade gira sob o nome empresarial de RoDo oEsTE VEICULoS E PEçAS
LTDA , com sede e foro na Avenida Tancredo Neves , no 2.791, bairro Alto Alegre
CEP 85.805-036, na cidade de Cascavel, estado do Paraná, regendo-se pelas
disposiçÕes da Lei 10.406/2002 (no que tange às sociedades Limitadas )e, nas
suas omissões pela Lei 6.404176 e posteriores alteraçôes que dispóem sobre as
Sociedades.por Ações.
Parágrafo Unico - Da Abertura de Filiais
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou Íechar íilial ou outra dependência ,

no país ou no exterior, mediante alteração contralual, destacandô capital.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO SOCIAL
A sociedade tem por objeto social: a) comércio varejista e por atacado
(concessionária) de ônibus e microônibus novos e usados; b) pÍestação de
serviços de manutençâo e repaÍaçAo de veiculos; c) comércio vareiista de peças e
acessórios para veículos; d) locação de veiculos em geral sem condutor, e)
prestação de serviços de instalação, manutenção e reparaçáo de acessórios para
veículos automotoresi f) pÍestação de serviços de lanternagem ou funilâria e
pintura de velculos aulomolores e g) representantes comerciais e agentes do
comércio de veículos automotores.

CúUSULA TERCEIRA. OO PRAZO DE DURAÇAO
O Prazo da presente sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniclo êm
05103t20't4.
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RODO OESTE VEíCULOS E PEÇAS LTDA,

CONTRATO SOCIAL

I :....:

CLÁUSULAQUARTA. Do cAPITALsocIAL :. :.:
O Capital social, inteiramente subscrito e integralizado, é de R$ 100-000,00 ( ô'erÍi
mil Reais), dividido em 100.000 (cem mil ) cotas de R$ 1,00 (um Reat) cada uma,
distribuído entÍe os sócios da seguinte íorma: t....t

soctos
1- Luiz Fogaça de Souza
2- Fernando Leonel Moreira
TOTAL

QUOTAS
95.000

5.000
100.000

VALOR IR§
95.000,00

5.00p,00
1oo.ofr:Q0:

95
Ê

100

Parágrafo Único - Do Direito de Voto
Cada cota confere a 1 (um ) voto nas deliberaçôes dos sócios.

CúUSULA QUINTA . DA RESPoNSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

cLÁusuLA sExrA - DA ADMtNtsTRAçÃo
A sociedade será administrada pelo sôcio LUIZ FOGAÇA DE SOUZA supra
qualificado, com mandalo por prazo indeterminado.
Parágrafo Primelro - Dos Poderes do Adminlstrador
A sociedade seÍá representada pelo sócio administrador, individualmenle, a quem
compete o uso da firma e a rêpresêntâçâo aliva e passiva, judicial e extrajudicial,
sendo-lhe, entretanto, vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou
modâlidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social.
Parágrafo Segundo - Da Possibilidade de Nomear Procuradores
Nos limites de suas atribuiçoes, é licito ao sócio administrador constituir
procuradores em nome da sociedade, especificando-se no instrumento os atos e
operações que poderão pralicaÍ e o prazo de duração do mandato de um ano,
exceto o mandato iudicial que poderá ser por prazo indeterminado.
Parágrafo Terceiro - Do poder para Substabelecimento
A nenhum mandatáÍio será concedido o poder de constituir outros mandatários,
exceçâo feita ao instituto do subslabelecimento, sempre que aulorizado no
mandato original.
Parágrafo Quarto - Do Administrador Não Sócio
Nos limites de suas atribuiçÕes poderes e facultativamente, e lícito os sócios
nomearem administradores não sócios. A nomeação de administradores não
sócios será através de alteração do conlrato social e suas âtribuiçóes e alçadas,
serão especiíicadas em procuraçôes confo.me Parágrafo Segundo da presen

z

cláusula
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CONTRATO SOCIAL

presente contrato.

CúUSULA SÉTIMA - oA REMUNERÂçÃo
Pelos serviços que prestam a sociedade, peÍceberão os administradores, a titulo
de remuneraÇão pró-labore, quantia mensal tixada em data de reunião.

cLÁusuLA oTTAVA - DAS DELTBERAçÕES SOCtAtS
As deliberaçôes de interesse da sociedade serâo tomadas em reuniâo, devendo
ser convocada pelos sócios e/ou adminislradores nos casos previstos em lei, ou no
presente contrato.

cLÁUSULA NoNA - DA coNvocAçÃo PARA DELIBERAÇÃo
As rêunióes serão convocadas obedecendo às disposiçÕes legais em vigor,
especificando a data, hoÍário, local e a ordem do dia.
Parágrafo Unico - Da Dispensa das Formalidades de Convocação
Dispensam-se as Íormalidades de convocação previslas nô ceput, quando lodos
os sócios comparecem ou se declaram por escrito, cientes do local, data hora e
ordem do dia.

CLÁUSULA DÉCIMA. DOS ASSUNTOS OBJETO DE REUNIÃO DOS SOCIOS
E OUTRAS D|SPOSTçÕES
As deliberaçóes seÍão tomadas:
l- Pelos votos que represenlem 100% do capltal Social, nos seguintes casos:

a) Liquidação da sociedade;
b) AlteÍação do conlrato social
c) Transformação do tipo societário;
d) lncorporação, fusão, cisão ê dissolução da sociedade; e
e) Cessão de cotas à terceiros, estranhos à sociedade.

ll - Pelos votos que representem mais da metade do capital social, nos casos
abaixo relacionados:

a) Modo de remuneração dos sócios e administradores;
b) Eleições e remuneração dos membros do Conselho Fiscal, bem como seu

regulamento interno;
c) Aprovaçáo de balanços anuais e intermediários,
d) Pedido de concordata;
e) Designação de administradores, guando feita em alo em sepaÍado

Parágrafo Quinto - Das Concessóes de Garantias em Favor de Terceiros';.;;]
São vedadas as concessôes de garantias em favor de têrceiÍos, lais como fiaggási
avais, endossos ou outras garantias quaisquer, salvo na hipótese de concessáó'de
garantias às empresas subsidiárias conlroladas, coligadas ou empresas do mesmo
grupo de sócios, aprovadas em reuniáo de sócios. : :
Parágrafo Sexto - Da Responsabilidade dos Administradore" .:'i::
Os administradorês são pessoal e ilimitadamentê responsáveis, desobriganõo'ai
sociedade semp.e que praticarem atos urlrayires e/ou além de suas atribuiÇões e
poderes ou, ainda, que desrespeitam disposiçÕes legais, ou qualquer cláusulg d9

3
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odamresenreplll - Pelos votos dos sócios presentês na reunião, que
capital social, nos demais casos previstos em lêi, ou no presente contratio. ':.:::
Parágrafo Primêiro - Do Registio das Reunióes :' :':
A sociedade pocíerá manter arquivo organizado das atas de reuniôes havidas. " '
Parágrafo Segundo - Da Dispansa de Reunião
Será dispensável a instauração de Íeunião caso lodos os sócios decidam por :"":
escrilo sobÍe a matéria objeto dela. ,:.i,:
CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - Do coNSELHo FISoAL
Os sócios poderão constituir um Conselho Fiscal, que funcionará em caráter.náq
permanenlê, composlo de 03 (três) ou mais membros e respectivos suplefllê§i]
sócios ou nâ.o, residentes no pais. ..:.
ParágraÍo Único - Prazo da Funcionamento do Conselho Fiscal e Outrâs
Disposições
O conselho fiscal operará apenas no exêrcicio em que os sócios aprovarem a sua
instalaçào.

cúusuLA DÉctMA SEGUNDA - DA cEssÃo DE corAs
As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transfeÍidas ou alienadas
a qualquer tÍtulo a terceiros, sem o consentimento dos sócios remanescentes, a
quem Íicam assegurados os direitos de preÍerência.
Parágrafo Primeiro - Do Direito de Preferência
O sócio que desejar ceder ou transmitir suas cotas deverá notiÍicar os sócios
remanescentes, discÍiminando o preço, Íorma e prazo de pagamento, para que
este exêrça ou renuncie ao direito de preÍerência, Íixando-lhe prazo de 90
(noventa) dias, contados da data de recebimento da notiíicação para tanto.
Parágrafo Sêgundo - Da limitaçâo das Obrigações do Sócio Ofertante
A obrigaçáo do sócio oíertanle de ceder as cotas oferecidas aos sócios que
exercem o direito de preferência aqui reterido, estará condicionada a que todas as
cotas por ele oíerecidas seiam eíetlvamente adquiridas pelos demais.
Parágrafo Tercêiro - Do Não Exercício do Direito de Preferência
A cessão de cotas pelos sócios ofertante ao terceiro interessado, decorrente da
falta do exercício do direito de preferência pelos demais, deverá ser providenciada
denlÍo de 30 (trinta) dias, após expirado o prazo acima referido, sob pena de
ineficácia da oferta.
Parâgralo Quarto - Da Admissão de Terceiros
O terceiro interessado somenle adquirirá quaisquer dos direitos aqui atribuídos aos
sócios, após celebração da competenle alteração contralual admitindo-o no capital
da sociedade.

CúUSULA DÉGIMA TERCEIRA . DO EXERCiCIO SOCIAL
DEMONSTRAçÔES rtNArCEtRlS
O exercício social inicia-se no dia 1o de janeiro de cada ano e termina no dia 31 d
dezembro do mesmo ano, quando será elaborado o inventário, o balanç
patrimonial e o balanço (demonstraçâo) do resultado referentes ao exercício Íando.
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