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Prefeitura dg Municbio de Assaí
LEALDADE
NOARÉZ.A
R'QUEZA
PODER

Rtesteoo oe cnpRcroloe tÉcutce

A PREFEITURA DO IUUruICíPIO DE ASSAI - PR, PESSOA JUrídiCA dC

Direito Público lnterno, inscrito no CNPJ no 76.290.709/0001-30, com sede na Avenida Rio

de Janeiro, no 720 - 10 andar, CEP 86220-000, Assai - PR, através da Diretora

Departamento de Licitação, Sra. Crevenice Benedetti Da Silva, atendendo ao pedido da

parte interessada, vem atestar para os devidos fins de direito que a Empresa KONRAD

PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA, PCSSOA JUrídiCA dE DirEitO PriVAdO,

inscrita no CNPJ no 10.546.678/0002-09, com sede na Rua Seimu Oguido, no. 95,

Parque ABC, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP. 86.075-140, já participou

de processos licitatorios para o fornecimento de 02 (DOIS) CAMINHÕES (Ford ), 0 KM,

201412015, PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, tendo cumprido na íntegra os

termos do certame licitatório e do contrato firmado entre as partes, sem acarretar qualquer

problema à administração Municipal.

ESTADo Do PARANÁ

Avôirlde Rlo dê Janôlro, 720, 10 Andar - Fone (0€) 3262-'1313 - CEP 86.220-000
E-mell : oma33si@assai. ot,qov.br

cEsrÃo 2oí3 . 2016

Assaí - Pr, 02 de Junho de 2015

t.l j
BENEDETTI DA SILVA

DIRETORA DO PARTAMENTO DE LrCrrAÇÃO
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FONER JIjI}ICIÂRIü
E§TÂ§O I}O PÂRÂI{Â

COMÀRCA DE LüNDTTTíXA

CARTÓRIO §O DISTRTBUIT}ÜR E ÀIT§Xü§

tertiÍico â pedids verhal de pessna interessada que, revânda as
livros do C,artorio a meu carso, deles não consta ter sidn distribuid:t â quálquer Vara
desta Comarca. FALENC}A. CONCORDATÀ, RECUPEHAçÀO JUDICIAL e
EXTHAJUDICIAL algumâ em quê fosse obrigado{a}:

CUSTÂ§: R§ 25,90
Lêi iB.4idí14 " Ía0 XVI ' 141 VRC x n,i6; i 1$?;

CERTI§ÃO
Ft. Ç*1/001

67â/0ü02=09

DE
NOTAS

20 anos, sivarnente sobre ãs açôes supra citadas.

O referido ê verdade e

Londrina

t:) RIBU

KO!{§.ÀD FÀRÂ}IÀ.

I

Busca referênte aos

o orlglnal. Oou íó.
A preeento

de Setembro de 2015
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Oguido, 95 - Parque ABC
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3305-9999
Paraná
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rdcaminhoes.com .br

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA

Rua Wa
CEP: 86
ATT.

lfredo Bittencourt de Moraes no 22

.2F{-OOO - Nova Santa Bárbara -^arana a
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NOME DO PROMOTOR:

EDITAL 
' 

PROCESSO:

PREGOEIRO RESPONSÁVEL:

INICIO DA DISPUTA:

OBJETO:

- RELATORIO DE VENCEDORES COMPLETO -

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

0046-2015 / 065/2015

FABIO HENRIOUE GOMES

Ito9r2015
Registro de preços paÍa eventual aquisição de um caminháo, acoplado com coletor e
compactador de lixo

122

10.546.678/0002-09 255.000,00

LOTE:000001 ADJUDICADO 25S.OOO,OO

Lote 00í

ÍÍEM ESPECTFTCAçÃO

cAMINHÃO 4X2, O (ZERO) KM, ACOPLADO COM COIETOR E COMPACTADOR DE LIXO - Potencia mínjma de 286 cavalos com o mínjmo 6500
cilindradas; - Sistema de injeção eletrônico; - 09 marchas à frêntê e 01à ré; - Pêso bÍuto totâl PBT mínimo de 16.000 kg; - Sistema de emissões

SCR com reseruatóíio para ARLA dê no mÍílmo 50lltros; - Eixo dianteiro e traseiío equipado com barra estabilizadora; - Chassiajustado para

acoplamento do coletor; - Rodas montadas com pnêus aproprlados; - oirêção hidráulica; - Ar aondicionado; - Cabine bâsculávêl; - Vidros
elétricos; - RêseNatório dê combustível com capacidade mínima de 200 litros; Demais itens de série e disposillvos de segurança êxigidos por lei.

r Adesivado com o brasão do município na porta, conforme amostra a ser enviada. COLEÍOR COMPACTADOR DE l"lXO deverá ter; - Capacidadê_ 
volumétrlca de no mínimo 10 mt de llxo aompactadq -Taxa de compactação mínima de 4:1, - O estrlbo deve sertipo grêlha antideríapantê ê

retrátil, aom capacidadê para acomodar taris. - Sistema de carre&mento traseira, tipo de colêta traseira, - Sirtema de descarga placa ejêtora, -
Rêservãtório de chorume com capacldade mlnima de 180litros, - Sinalização de acordo com as normas de trânsito, inclusive com BiroflextÉseiro ê

alêrta sonoro, - Cialo de compactação automático com dispositivo de segurança que permita a reveísão da operação a qualquêr momento. - Dotado
de válvula rêguladoía de prcssão de compactação, - Dotado de slstema de aaêlêrâção automática quando do acionâmento do sistêma hidíáulico e de
dispositivo anti-aceleração (via pedal do aceleradoí do motor) duÍante o ciclo de compactação.

UNIDADE

UNIDADE

MARCA / MODELO

Ford Caryo 1729

qUANTIOADE

1

PREçO

255,000,0000

VÂLOR

255.000,00

255.000,00

1t1

KONRAD PARANA COMERCTO DE CAMTNHOES (LONDRINA)

TOTAL DO EDITAL





NOME DO PROMOTOR:

EDITAL / PROCESSO:

DATA DE REALIZAÇÃO:

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:

LOCAL:

PREGOEIRO RESPONSÁVEL:

OBJETO:

. PARTTCIPANTES DO PREGÃO .

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

0046-2015 I 065t2015

14 de Setembro de 2015 às 10:00

lniciado em2810812915 08:00 e finalizado em 1410912015 08:59

www.bll.org.br

FABIO HENRIQUE GOMES

Registro de preços para eventual aquisição de um caminhão, acoplado com coletor e
compactador de lixo

123

LOTE: 00000í ADJUDICADO

LICITANTE

DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ

61.591.459/0001-00

MELHOR LANCE

221O91L511:31:25 0,00

PARTICIPAçÂO

Desclassificado

RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI - EPP ME 58.343.864/0001-96 t4l}glLs 10:05:50 320.000,00 Efetiva

KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES (LONDRINA) 10.546.678/0002-09 L4/O9lt5 10:00:20 260.000,00 Sem Lances

1t1





- LICITANTES DESABILITADOS -

124

ITEM
1

UNIOADE MARCA / MODÉLO
UNIDADE FotdCarco 1129

QUANTIDADE
1

PREçO
260.000,00

LICITANTE CPF/CNPJ PROPOSTA

DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LToA 61.591.459/0001-00 11/09/15 17150:16 800.000,00

Licitantê não inseriu a ficha técnica descritiva, desatendendo assim ao ltem 5.2 do edital convocatório que dizi Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente, sêr

informado no campo própíio as ESPECIFICAçÕE5 MARCA, MO0El,O e quando Íoro caso, inÍormar se a empresâ é ME/EPP. A não inserção do ârquivo com a propostâ

ou informações contêndo as especificações e marcas nêstê campo, implicârá na dêsclâssiflcação da empresa, face à ausência de infoímação suficiente para

clãssificâção da proposta,

1t1

NOME DO PROMOTOR: PREFEITURA N4UNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

EDITAL , PROCESSO: 0046-2015 / 065/2015

PREGOEIRO RESPONSÁVEL: FABIO HENRIOUE GOI\4ES

OBJETO: Registro de preços para eventuâl aquisiçâo de um caminhão, acoplado com coletor e
compactador de lixo

LOTE: 000001 ADJUDICADO
Lote 001

ESPECIFICAçÃO
caMlNHÃo 4x2, o (zERo) KM, ACOPIADO COM COLETOR E COMPACTÂDOR OE LtXO - Potencia mínima de 286 cavâlos com o minimo 6500
cilindradas; - Sistema dê injeção eletrônico; - 09 mârchas à frente ê 01 à Íé; - Peso bruto totàl PBT mínimo de 16.000 kg; ' Sistema de emissões
SCRcom reservatórío para ARLAde no mlnimo 50litros; - Eixo diãnteiro e tíâsêlro equlpado com barra estabilizadora; - Chassiajustado para

acoplâmento do coletor; - Rodas montâdas com pneus apropriadosj - oireção hidráulica; - Araondicionado; - Cabine basculável; - vidros
elétricos; - Reseívatório de combustível com capacidade mínima de 200litros; oemais itens dê série e dispositivos dê se8urança exigidos por lei.
Adesivado com o bíasão do municÍpio na porta, conformê amost6 a sêr enviada. COLEÍOR COMPACTADOR OE LIXO deverá ter; - Capacidade
volumétrica de no mínimo 10 m3 de lixo aompâctado, - Taxa de compactação mínima de 4:1. - O estribo deve ser tipo Brelha antideírapante e

retrátil, com capacidãde parâ acomodar garis. - Sisteme de carregamento treseira, tipo de coleta treseira, - Sistema de descarga pla€a ejetora, -
Reservatório de chorume com capacidade mínima de 180litros, - Sinâlização de acordo com as normas de trânsito, inclusive com giroflex tíaseiÍo ê

alerta sonoro, - Ciclo de compactação automático com dispositivo de seguíança que permita a reversão da operação â quâlquer momênto. - Dotado
dê válvula reguladora de pressão de compactação. - Dotado de sistema de aceleração automática quando do acionamento do sistema hidráulico e de
disposltivo anti-ãcelerâção (viâ pedal do acêlerador do motod durãnte o ciclo de compactação,



RELATORIO DE LANCES 0046.20í5

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

LOTE OOOOOl - ADJUDICAOO

a

tz5

14109/15 r0r00:20 r.aNcE

KONRAO PARANA COMÉRCIO DE CAMINHOES
(LONDRINA)

14l09/t5 10r(xr:20 l NCE

RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIREI.I- EPP

14lo!r/15 10:05:50 TANCE

RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI. EPP

25/09/1511:39:s8 LÂ]{cE

KONRAD PARANA COMERCIO OE CÁMINHOES
(roNoRrNA)

260,000,(x,

10.546.678/@02-09

350.000,0(,

58.343.864/0001-96

320.000,0{,

s8.343.864/@01-96

255,000,00

10.546.678/0002-09

111



. ATA DE SESSÃo puaLtcA Do PREGÃo .
Ata de sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o Edital 0046-2015 do(a)-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA.

126

NOi'E DO PROMOTOR:

EDITAL / PROCESSO:

DATA DE REAL!ZAçÃo:
RECEBIIIIENTO DE PROPOSTAS

LOCAL:

PREG.ETR. *=*o::lJrT:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

0046-2015 I 065t2015

14 de Setembro de 2015 às 10:00

lniciado em 2810812015 08:00 e finalizado em 1410912015 08:59

www.bll.org.br

FABIO HENRIQUE GOMES

Registro de preços para eventual aquisição de um caminhão, acoplado com coletor e
compactador de lixo

Aos 14 dias do mês de setembro de 2015, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos termos da convocaçáo de aviso de
licitação, reuniram-se o pregoeiro(a) FABIO HENRIQUE GOMES do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
para proceder a sessáo pública de pregão eletrônico, conforme especificaçÕes e quantidades definidas no instrumento
convocatório.

lnicialmente, Íicou registrado que as 08:00 horas do dia 28/08/15 teve inÍcio, por meio do sistema eletrônico, conforme consta no
edital, o pruzo pate recebimento das propostas iniciais de preços. Foi(ram) resgistrado(s) o(s) recebimento(s) da(s) proposta(s)
inicial(is) de preços, por lote(s), do(s) seguinte(s)

LOTE: 00000í ADJUDICADO
Lote 001

ITEM

UNIDADE

UNIDADE

1

ESPECIFTCAÇÃO

cautnxÃo axz, o (zERo) KM, AcoPLADo coM coLEToR E coMPAcrADoR DE Llxo - Potencia mÍnima de 286 cavalos com o mínimo 6500
cilindradas; -Slstemadeinjeçãoeletrônico; -09marchasàfrentee01àré; -PesobrutototalPBTmínimode16.000kg; -SistemadeemissõesSCR
com reservatório para ARLA de no mÍnimo 50 litros; - Eixo dianteiro e traseiro equipado com barra estabilizadora; - Chassi ajustado para

acoplamento do coletor; - Rodas montadas com pneus apropriados; - Oireção hidráulica; - Ar condicionado; - Cabine basculável; - Vidros elétricos;
- Reservatório de combustível com capacidade mínima de 200 litros; Demais itens de série e dispositivos de segurança exigidos por lei. Adesivado
com o brasão do município na porta, conforme amostra a ser enviada. COLETOR COMPACTADOR DE LIXO deverá ter; - Capacidade volumétrica de
no mínimo 10 m! de lixo compactado, - Taxa de compactação mÍnima de 4:1. - O estribo deve ser tipo grelha antiderrapante e retrátil, com
capacidade para acomodar garis. - Sistema de carregamento traseira, tipo de coleta traseira, - Sistema de descarga placa ejetoÍa, - Reservatório de
chorume com capacidade mínima de 180 litros. - Sinalização de acordo com as normas de trânsito, inclusive com giroflex traseiro e alerta sonoro. -

Ciclo de compactação automático com dispositivo de segurança que permita a reversão da operação a qualquer momento. - Dotado de válvula
reguladora de pressão de compactação. - Dotado de sistema de aceleração automática quando do acionamento do sistema hidráulico e de
dispositivo anti-aceleração (via pedal do acelerador do motor) durante o ciclo de compactação.

QUANTIDADE PREçO
255.000,007

cLASSTFTCAçÃO
LICITANTE

1 KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES (LONDRINA)

CPF/CNPJ

10.546.678/0002-09

PROPOSTA

LoloeltsTst2Tt2! 260.000,00

MELHOR LANCE

2sl09l!s Llt3gtss 255,000,00

2 RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI . EPP ME s8.343.864/0001-s6 ltloelts tst37:49 350.000,00 14l0e/15 10;0s:s0 320.000,00

LICITANTES !NAB!LITADOS
LICITANTE

3 DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

CPF'CNPJ
61.591.4S910001-00

PROPOSTA

11/09/1s17:s0:16 800.000,00

MELHOR LANCE
0,00

Licitante não inseriu a ficha técnica descritiva, desatendendo assim ao item 5.2 do edital convocatório que diz: Na ficha técnica deverá, obrigatoriamente,
ser informado no campo próprio as ESPECIFICAçÕES, MARCA, MODELO e quando for o caso, informar se a empresa é MEIEPP. A não inserção do arquivo
com a proposta ou informações contendo as especificações e marcas neste campo, implicará na desclassificação da empresa, face à ausência de informação

suficiente para classificação da proposta.

Todos os registros registrados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposiçáo de recursos dos
participantes, estâo devidamente contidos no(s) relatório(s) descritivo(s) da(s) sessão(Ões) individualizado(s) por lote(s), que é
(são) parte integrante da presente ata.

Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos.

1t1

MARCA / MODELO

Fo,d Caryo L729

l-r'



REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo pnReNÁ

RESULTADo DE lrcrraçÃo
pneoÃo elernôuco No 46t2o1s - sRP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 14 de setembro de 2015, no Setor de LicitaçÕes

da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, por meio de Sistema de Pregão

Eletrônico (licitaçoes) da Bolsa de Licitações e LeilÕes do Brasil, www.bll.org.br, realizou-

se o julgamento das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico no 4612015, que tem

por objeto o registro de preços para eventual aquisição de um caminhão, acoplado com

coletor e compactador de lixo. Credenciaram-se para o pregão 03 (três) empresas,

sendo elas: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ no

61.591.459/OOO1-OO, RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI . EPP, CNPJ NO

58.343.864/0001-96, KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA, CNPJ

n" 10.546.678/0002-09. No momento da aprovação das propostas, verificou-se que a

licitante DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ n'61.591.459/0001-

00, náo inseriu a ficha técnica descritiva, desatendendo ao item 5.2 do edital

convocatório que diz: "A não inserçâo do arquivo com a proposta ou informaçÕes

contendo as especificações e marcas neste campo, implicará na desclassificaçáo da

empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta",

sendo portanto desclassificada do certame. Apos a etapa de lances, sem que houvesse

a redução do valor inicial, o pregoeiro declarou como vencedora a empresa KONRAD

PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA, CNPJ no 10.546.678/0002-09, que

ofereceu proposta no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

A empresa vencedora enviou os documentos relativos à habilitação via

correio, atendendo assim ao edital convocatório, sendo, portanto declarada habilitada,

conforme ata, relatórios e documentos anexos.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, i 43.3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

TZ?



REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peneNÁ

lnformo que este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

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

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

licitatórios, conforme comprovantes anexos.

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

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

Nova Santa Bárbara, 2210912015

Elaine dos

Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 7 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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22/09t2015

Você etá em:
Início » CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDôNEAS E SUSPENSAS (CETS)

Portal da Transparência - Cadastro de Empresas lnidôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http ://www.portaltransparencia. gov.br

129

O Cadastro Nacional de Empresas Inldôneas e Suspensâs (CEIS) é um banco de Informações mantido pela Controlôdorla-Geral da União que tem como objetlvo
consolidar a relação das empresas e pessoas Ííslcas que sofreram sanções das quals decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar
contratos com a Adminlstração Públlca. Salba mals

Consulta

[ro..o.oiúoõo2os

NomG, Râzão Sodal ou
Nomê Fantasle: Xopcional)

Todos

quantldadêder€gl3tr!3€ncontEdor:0 D.t :22/09/207508:41:30

Não Íoram êncontrados r€glstrcr quê atGndam .o sagutnte cdtér{o da busca:

CNPJ/CPF: 10.546.678/0002-09

Páglnâ 1/1
areruçÃo
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrauvas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informaçóes aqui veiculadas são de inteira responsabilidade

^ 
das entldades que as prestaram, não podendo ô Unlão ser responsabilizada pela veracldade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou

- \ indiretos que delas resultem causados a tercelros.

* oesignação do apenado, conforme lnformado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofíclo, ek,)

** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPFICNPI

informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verincado cllcando-se sobre o respectivo registro, A divergência pode indicar apenas uma
alteração no nome do sanclonado ou uma lnconslstêncla dos dados lnformados. Mals lnformações podem ser obtidas Junto ao órgão sancionador.

Tlpo dc sançl

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis?cpfCnpj= 10.546.678%2FCfl02-09&nome=&tipoSancao= 1t1



22t09t2015 Cadasko lmpedidos Licitar e Contratar

130
TCEPR
rtElM-Eawaú Er@É,Àqd

Consulta de lmpedidos de Licitar

Pêsquisa Impedidos dG Llcitlr

Tipo documento

Nome

CNPJ V Número documento
j

10546678000209

PerÍodo publicação : de

Data de Início Impedimento: de

Dab de Fim Impedimento: de

Pesquisar

até

até

até

NENllUM ITEM ENCONTRADO!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: ponsbÍ@ouslapqn.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Depto. Jurídico

Destino: Prefeito Municipol.

PARECER JURíDICO:

Conforme expediente encominhodo o

esse Deportomento Jurídico dotodo de 22 de Setembro de 2.015,

visondo emissõo de porecer sob os ospectos de legolidode do processo

de licitoçÕo Pregõo Eletrônico 046/2015, que tem por objeto o registro

de preços poro eventuol oquisiçõo de umo cominhÕo, ocoplodo com

coletor e compoctodor de lixo, conforme solicitoçõo do mesmo, posso

o tecer os seguintes comentórios.

Observo-se que o processo foi iniciodo

dentro dos procedimentos legois previstos, com cumprimento dos

exigêncios fixodos pelo Lei no 8.666193, inclusive quonto o indicoçõo dos

recursos orÇomentórios pelo setor competente, sob peno de nulidode

do oto e responsobilidode de quem tiver dodo couso.

O processo possou pelo jurídico poro

onólise do modolidode licitotório e dionte do informoçõo de que o

processo se destinovo o Registro de preços poro eventuol oquisiçÕo de

umo cominhÕo, ocoplodo com coletor e compoctodor de lixo poro

suprir os necessidodes do Secretorio Municipol de Obros, Trobolho e

Geroçõo de Emprego, utilizondo de recursos do Governo Federol e

sempre poro gorontir moior competitividode, publicidode e

tronsporêncio e obedecendo o orientoçõo do Tribunol de Contos do

UniÕo e do Estodo do Poronó, houve o eloboroçÕo do editol

convocotório, seguindo o modolidode sugerido por esse deportomento

jurídico de pregõo eletrônico.

O editol foi devidomente publicodo junto

oo órgõo oficiol do Município no doto de 30 de ogosto de 2015, Diorio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561.080/000í-60

E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paranâ

Oficiol do Estodo do Poronó e no diório Oficiol do Uniôo no dio 27 de

ogosto de 2.0,l5 tendo em visto trotor-se de recurso federol, conforme

consto do processo, cumprindo-se desto formo o que determino ort 2l

do Lei no 8.666193, oguordou-se o prozo legol de no mínimo 0B (oito)

dios poro disputo no sistemo eletrônico morcodo poro l4 de setembro

de 2.015.

Constotou-se que 03 (três) empresos se

credenciorom poro porticipor do certome eletrônico feito pelo Sistemo

BLL - Bolso de Leilões e Licitoções, ocomponhodo pelo pregoeiro oficiol

do Município e demois membros do Comissõo Permonente de

LicitoçÕo, sendo elos: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEíCULOS LTDA, CNPJ

NO óI .591.459/OOOI-OO, RODA TIVRE CONCESSTONÁRIA ETRELI . EPP, CNPJ

58.343.8ó 4/0001-96 E KONRAD PARANÁ COMÉRCIO DE CAMINHÕES

LTDA, CNpJ N.o 1 0.54ó.ó7810001 -09.

No momento do oprovoçõo dos

propostos, verificou-se que o licitonte DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE

vEícuLos [TDA, cNPJ no ól .591.4591000,|-OO, nÕo inseriu ficho técnico

descritivo, desotendendo oo item 5.2 do editol convocotório. Após o

etopo de lonces sem que houvesse o reduçõo do volor iniciol o
pregoeiro declorou como vencedoro o empreso KONRAD PARANÁ

coMÉRcto DE CAMINHÕES LTDA, CNPJ N.o 10.546.679/000]-09, que

ofereceu proposto no volor de R§ 2ó0.000,00 (duzentos e sessento mil

reois).

Encerrodo esto etopo, obriu-se prozo poro

que o empreso enviosse o documentoçÕo comprobotório de suo

reguloridode documentol, sendo declorodo hobilitodo, conforme oto,

relotórios e documentos que instruem o processo em telo.

Conforme instruído no referido processo, o

Deportomento de LicitoçÕo reolizou consulto nos sites do TCE Poronó e

do Codostro Nocionol de Empresos lnidôneos e Suspensos (CEIS), no

Rua Walhedo Bittencourt Moraes, 222 - Fone/Fax (0xx43) 3266-8100 - E-mail: omnsb@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walter Guimaráes da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N." 95.561.080/0001-60

E-mail: pmrubÍ@gnrla-qgm.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

sentido de verificor se o empreso hobilitodo nõo esto declorodo

inidôneo poro porticipor de certome licitotório, conforme comprovontes

onexos.

Até o presente momento nÕo hó

informoçÕo do ComissÕo Permonente de Licitoçoo do interposiçÕo de

recursos odministrotivos ou judiciois contro o procedimento em

ondomento, rozõo pelo quol encominhe-se o outoridode superior poro

que decido sobre o homologoÇÕo ou nÕo do processo.

É o porecer, S.M.J.

de Setembro 2.0,l5.

Angel Pereiro
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REFEITURA MUN!CIPAL

Íabto
Pregoeiro

,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADo oo peReNÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO" n." 46|2OLS -

SRP, para que se manifeste sobre à HOMOTOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 23l09l2OL5.

Gomes
01s/2015

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, Z 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr. gov.br
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REFEITURA MUNIC!PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo penaNÁ

TERMo DE HoMoLocAçÃo p ADJUDTcaçÃo
pnpcÃo pr,ptnôurco N" 46l2ors - sRP

Aos 24 (vinte e quatro) dias do rrÊs de setembro (09) do ano

de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, Prefeito

Municipal, no uso de minhas atribuibs legais, HOMOLOGO o procedimento da

Licit@ Pregão Eletrônlco n.o 4612OL5, destinado ao registro de preços para

eventual aquisiçáo de um caminháo, acoplado com coletor e compactador de

lixo, a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: KONRAD

PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA, CNPJ n' LO.546.6781OOO2-O9,

num valor de R$ 255.OOO,OO (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), para que

a adjudic{o nele procedida produza seus jurÍdicos e legais efeitos.

Dar cÊncia aos interessados, observados as prescríps legais

pertinentes.

Rua Walfredo Biüencourt de Moraes n" 222, Centro, li 43.3266.8100, El - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr"gov.br - www.nsb.pr.gov'br
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REGISTRADOS

Diário Oficia! Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍredo Bittencourt de Moraes n'222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E-mail: diariooÍicial@^nsb.pr.gov.br
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Poder

Executivo

Ano lll
IMPRENSA OFICIAT-
Lei n' 660, de 02 de abril de 2013.

Documento assinado por CertiÍicado
Oigital - Nova Santa Bárbara Prsfeitura Municipal:
95561 080000í60-ÂC SERASA- Sua autsnticldade é

desde que visualizado através do site:

qü+

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de setembro

(09) do ano de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete,

eu Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas

atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

Pregáo Eletrônico n.o 46/2015, destinado ao registro de

preços para eventual aquisição de um caminhão, acoplado

com coletor e compactador de lixo, a favor da empresa que

apresentou menor proposta, sendo ela: KONRAD PARANA

COMERCIO DE CAMINHOES LTDA, CNPJ n"

10.546.678/0002-09, num valor de R$ 260.000,00 (duzentos

e sessenta mil reais), para que a adjudicação nele procedida

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as

prescrições legais pertinentes.

Claudemir Valério
PreÍeito Municipal

REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 4412015 - PMNSB

1 OUetO - Registro de preços para eventual aquisição de gêneros

alimentícios.

VALIDADE DA ATA: De2410912015 à 23/03/2016.

BENEFICÁRN DA ATA: ANTONIO FRANCISCO RUY & CA LTDA - EPP

CNPJ sob no. 05.306.008/000'l-02

Rua José Mendes de Moraes, 144 Mercado - CEP: 86250000 - Bairro:

Centro, Nova Santa Bárbara/PR

RESPONSÁVEL JURíDICO; Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-PR
n'48857.

ESPECTFTCAçÃO DO OBJETO E

ITENS

Lot
ê

00'l

1 Jvbb Ilrnn

l'o

Aúocolatado em pó

instantâneo o rótulo deve
possuk lodas as iníormaçoes

UN 827,00 2,19 1 .81 í,1
3

Paraná Quinta de24-Feira,

Co Poder Executivo
rutricionais, modo de
preparo, validade e data de
produçáo, indicaSes de

consumo e conservação. A
quantidade indicada deve ser
exatamente a medida.
Composiçâo: Açúcar, Cacau

em pó, Maltodextrina, Sal

relinado, soro de lêite em pó,

aromatizantes, vitaminas (PP,

86, 82, 81, 812 e ácido
fólico) e estabilizante lecitina

de soja. lsento de soja ou

larinha, sujidades e materiais
eskanhos. Porçâo 209 (2

colheres de sopa) = Vs1s1

Energêtico 80 kcal.

Embalagem 400 gramas.

Lot
0

001

22 4338 Bombom, pacote 1kg

Embalagem com

aproximadamente 47
unidades contendo Açúcar,
gordura vegetal
hidrogenada,íarinha de trigo
enriquecida com Íeno e ácido

íólico,massa de cacau,cacau

em pó, soro de leite em
pó,manteiga de cacau,Íarinha
de soja integral, leite em pó

integral,gordura
vegetal,avelã,castanha de

caju,leite em pó

desnatado,Íermento químico

bicarbonato de sódio.

ARCO

R

PCTE 95,00 19,90 1.890,5

0

Lot

001

23 3660 CaÍé, de primeira linha, em
pó homogêneo, torrado
moido tipo TRADICI0NAL,
FORTE ou EXTRAFORTE,
com padrão de qualidade
global, obrigatoriamente
TRADICIONAL. Embalagem
a vácuo com 500 gr.

ATALA
IA

PCTE 996,00 5,68 5.657,2

I

Lot

c01

24 4339 Caldo de came com 6
tabletes de 57gr

ARISC
U

UN 20,00 1,10 22,00

Lot

001

27 4341 Caldo de Galinha, com 6
tabletes de 579r

ARISC UN 20,00 '1,08 21,60

Lot

c01

30 4345 Canudo Írito (salgado) vazio

s/ recheio pacote c/36 unid

HUSK
ER

íUIE 15,00 ô,40 96,00

Lot

c0'l

31 Came bovina (acám 2ô) Sem

osso, limpa, sêm nervos, sem

tendÕes, sem aponêrvroses e
sem gorduras com

características organolépticas
(cor, sabor, odor
caracterÍsticos). ApresentaÍ
Certificado de lnspeção

MINAS

MEAT
KG 1.402,0

0

15,70 22.011,
40

Unida

ie de
-ot te

n
do \,larca

io
lrodut

a

luantid
lde

Preço

lotal
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REFElTURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANÁ

,
NOVA SANTA BARBARA

ERRATA DO TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO DO pREcÃO
ELETRÔNICO N" 4612015 . SRP

A presente ERRATA é ora levada a efeito para retificar parcialmente o Termo de
Homologação do Pregáo Eletrônico n" 46f 2015, publicado no Diário Oficial do
Município, ediçáo n" 601, em data de 2a l09 l2Ol5:

ONDE SE LÊ:

Num valor de RS 260.000TOO (duzentos e sessenta mil reais).

LEIA.SE:

Num valor de RS 255.OOO'OO (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

Esta Errata integra o respectivo processo de Pregáo Eletrônico n' 46f 2015 para

todos os efeitos legais, sendo publicada da mesma forma que se deu o texto

original. Os demais atos permanecem inalterados.

Nova Santa Bárbara, de Setembro de 2Ol5

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.8100, X - 86,250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

\
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Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro (09) do
ano de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu
Claudemir Va!ério, Preíeito Municipal, no uso de minhas
atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação
Pregão Presencia! n.o 4712015, destinado ao registro de preços
para eventual aquisição de cortinas, tipo persiana, a favor daâ empresa que apresentou menor proposta, sendo ela: MAURO
MENDES - VIDRAçARIA - ME, CNPJ n" 04.988.298/0001-40,
num valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para
que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e
legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as
prescrições legais pertinentes.

Claudemlr Valério
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL NO 48/20í5. SRP

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro (09) do
ano de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu
Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas
atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação
Pregão Presencial n.o 48/2015, destinado ao registro de preços
para eventual registro de preços para eventual aquisição de
materiais de limpeza, higiene pessoal e outros, a favor das
empresas que apresentaram menores propostas, sendo elas:
FRANCIELE JESSICA KODAMA ARAUJO 04103299916,

^ 
CNPJ n' 20.793.882/0001-05, num valor de R$ 25.994,86 (vinte
e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis
centavos), HOME CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
- ME, CNPJ n' 20.398.697/0001-08, num valor de R$ 37.889,24
(trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e
quatro centavos), CAMPOS & GAVA LTDA - ME, CNPJ n'
75.652.305/0001-87, num valor de R$ 40.739,90 (quarenta mil,
setecentos e trinta e nove reais e noventa centavos), FLAVIA
ROBERTA DE CARVALHO RODRIGUES - ME, CNPJ n'
17.641.38410001-24, num valor de R$ 37.382,72 (trinta e sete
mil, trezentos e oitenta e dois reais B setenta e dois centavos), D
MILLE INDÚSTR]A E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - EPP, CNPJ n' 12.148.000/0001-12,
num valor de R$ 45.567,89 (quarenta e cinco mil, quinhentos e
sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) e INVICTA
ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ n" 72.272.149/0001-30, num
valor de R$ 52.428,3í (cinquenta e dois mil, quatrocentos e
vinte e oito reais e trinta e um centavos), para que a adjudicação
nele procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as
prescrições legais pertinentes.

Claudemlr Valórlo
Prefeito Municipal

Poder

Executivo

Ano lll
IMPRENSA OFICIAL -
Lei n" 660, de 02 de abril de 2013.

A presente ERRATA é ora levada a eÍeito para retiÍicar
parcialmente o Termo de Homologação do Pregão
Eletrônico no 4612015, publicado no Diário Oficial do
Município, edição no 601, em data de 2410912015:

ONDE SE LÊ:
Num valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

LEIA.SE:
Num valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil
reais).

Esta Errata integra o respectivo processo de Pregão
Eletrônico n" 4612015 para todos os efeitos legais, sendo
publicada da mesma Íorma que se deu o texto original. Os
demais atos permanecem inalterados.

Nova Santa Bárbara,25 de Setembro de 2015

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

EXTRATO 10 TERMO ADITIVO

Referente ao Contrato no 055/2013.
Concorrência Públlca no 001/2013.

PARTES: MUN|CIPIO OE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa
jurídica de direito publico interna, inscrita no CNPJ sob o no
95.561.080/000'l-60, com sede administrativa na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222, nesle ato representada pelo Senhor
Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério e a empresa SONIA
REGINA CORSI VICENTE - ME, com sede na Rua Zacarias
Lemes Gonçalves, no 313 - Centro, na cidade de Nova Santa
Bárbara, Estado do Paraná, com inscrição no CNPJ sob n"
14.197.5221000 1-30, representada neste ato pela Sra. Sonia
Regina Corsi Vicente.

OBJETO: Cessão de uso de um prédio industrial, denominado
de Barracão lndustrial com 100 mts'z, situado na Rua WalÍredo
Bittencourt de Moraes, n" 820, Vila dos Trabalhadores, no
MunicÍpio de Nova Santa Bárbara.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Mais 12 (doze) meses, ou seja, até
24t09t2016.

VALOR DA LOCAçÃO: R$ 100,00 (cem) reais mensais.

RESPONSÁVEL JURIDICO: Angelita Oliveira Martins Pereira,
OAB-PR n'48857.

DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO: 25109120'15

Documento assinado por Certill€do
Digitâl - Nova Santa Bárbara Preíeitura Municipal:
95561080000160-AC SERASA- Sua autenticidâde é

Sarantida desde que visualirado através do site:
htlp://M,tratrpüerciaparana.com. brldocnsbl

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

Fone/Fax: (43) 3266-8í 00
E-mail : diariooficial@^nsbpr.gov.br

Di ário Oficial Eletrônico
le'Nova Santa Bárbara -:Paraná

Sexta-Feira,25 de Setembro de 2015.N" 602 - Nova Santa Bárbara, Paraná
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pnecÃo pResenctlt No solzots - snp

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro (09)

do ano de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu

Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas

atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

^ Pregão Presencial n.o 50/2015, destinado ao registro de

preços para eventual aquisição de emulsão asfáltica, a favor

da empresa que apresentou menor proposta, sendo ela:

cAsA Do ASFALTo DtsrRlBUtDoRa, rnoúsrRtA E

COMERCIO DE ASFALTO LTDA, CNPJ n"

06.218.78210001-16, num valor de R$ 17.800,00 (dezessete

mil e oitocentos reais), para que a adjudicação nele

procedida produza seus jurídicos e legais eÍeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as

prescrições legais pertinentes.

Claudemir Va!ério
Prefeito Municipal

TOMADA DE PRECOS N" 6/2015

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro (09)

do ano de dois mil e quinze (2015), em meu Gabinete, eu

Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no uso de minhas

atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

Tomada de Preço n.o 6/2015 - que tem por objeto a

contratação de empresa especializada para construção de

poços de monitoramento ambiental no Cemitério Municipal,

a favor da empresa que apresentou menor proposta, sendo

ela: FERMA ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ no

76.703.40410001-03, num valor de R$ 20.750,00 (vinte mil,

setecentos e cinquenta reais), para que a adjudicação nele

procedida produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as

prescrições legais peilinentes.

Claudemlr Valério
Prefeito Municipal

Poder

Executivo

Ano lll
IMPRENSA OTICIAT-
Lel n'660, de 02 de abril de 2013.

OBJETO - Registro de preços para aquisição de um caminhã0,
acoplado com coletor e compactador de lixo.

VALIDADE DA ATA: De 28/09/2015 à2710312016.

BENEFICÉRh DA ATA: KONRAD PARANA COMERCIO DE

CAMINHOES LTDA
CNPJ sob no. 10.546.678/0002-09

Rua Seimu Oguido, 95 - CEP: 86075-140 - Baino: Parque ABC,

Londrina/PR.

RESPONSÁVEL JURIDICO: Angelita oliveira Martins Pereira, OAB-PR

n'48857.

DO OBJETO E REGISTRADOS

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

Fone/Fax: (43) 3266-81 00
E-mail: diariooÍicial@^nsbPr.9ov.br

Documento assinado por CertifiÉdo
Digital - Nova Santa Bárbara PreÍeitura Municipal:
95561080000160-AC SERASA- Sua autenticidade é
gaÍantida desde que visuâlizado através do site:

http:l/w-traNpücnciapmm.com. bÍldoensb/

Bárbara, Paraná Segunda-Feira, 28 de Setembro

ITENS

Jnida
le de

nedid
a

)reço

rnitário

]AMINHÂO 4X2, O

:ZERO)KM,
\COPLADO COM

]OLETOR E
]OMPACTADOR DE

-lXO - Potencia

nínima de 286 cavalos
;om o mínimo 6500

:ilindradas;
.Sistema de injeçáo

eletrônico;
-09 marchas à Írente

.Peso bruto total PBT

nínimo de 16.000 kg;

'Sistema de emissões

3CR com reservatório
rara ARLA de no

mínimo 50 litrosl
.Eixo dianteiro e
lraseiro equipado com

bana estabilizadora;
-Chassi ajustado para

acoplamento do

coletor;
. Rodas montadas com
pneus apropriados;

1 6654 ord

a re;

1729

- Direção hidráulica;
- Ar condicionado;
- Cabine basculável;

UN 00 255.000

,00

255.000

00

ficial Eletrônico
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Vidros elétricos;

Reservatório de
c0m

minima de
litros;

itens de série
dispositivos de

exigidos

com o
do município

porta, conforme
a ser

DE

deverá ter;

Capacidade

de no
mo 10 m3 de lixo
pactado,

Taxa de
pactação mínima

4:1

0 estribo deve ser

c0m
para

garis.

Sistema de

traseira,

de coleta haseira,
Sistema de descarga

ejetora,

Reservatório de

c0m

minima de

litros,

Sinalização de

com as normas

trânsito, inclusive
giroflex traseiro e

s0n0r0.

Ciclo de

c0m

de
que permita

reversão da

a qualquer

Dotado de válvula

de pressão

de

automálica

do

do

hidráulico e de

anti-
(via pedal

acelerador do

durante o ciclo

compactaçã0.

TOTAL 255,000,

00

Nova Santa Bárbara - PR, 28 de Setembro de 2015 - Diário Oficial Elehônico - Edição: 60312015 -l2l
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OBJETO - Registro de preços para eventual aquisição de cortinas,
tipo persiana.

VALIDADE DA ATA: De 28/09/2015 à27103t2016.

BENEFICÉRA DA ATA: MAURO MENDES VIDRACARIA ME

CNPJ sob no. 04.988.298/0001 40
Avenida Presidente Kennedy, 256 - CEP: 86240-000 - Bairro: Centro, São

Sebastião da Amoreira/PR.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Angetita Otiveira Martins pereira, OAB-pR
n'48857,

ESPECTFTCAçÁO DO OBJETO E PREçOS REGTSTRADOS

OBJETO - Registro de preços para eventual aquisição de materiais

de limpeza, higiene pessoal e outros.

VALIDADE DA ATA: De 28/09/2015 à2710312016.

BENEFICÉRA DA ATA: FRANCIELE JESSICA KODAMA ARAUJO

04í 0329991 6

CNPJ sob no. 20.793.882/0001.05

Rua Vereador Anelio Luzzi, 271 - CEP:86220-000 - Baino: Conj Assai,

Assai/PR.

RESPONSÁVEL JURíDICO: Angelita Oliveira Martins Pereira, OAB-PR
n'48857.

ESPECTFTCAçÁO DO OBiETO E PREçOS REGTSTRADOS

Documento assinado por CertiÍicado Digital - Nova Santa
Bárbarâ Prefêitura Municipal: 95561080000160-AC
SERASA- Sua autentlcidade é garantida desde que visualazado

atravésdosite:@

Lot

e

00

1

1 5267 Persiana vertical em

coliéster 90 mm Cor de
eferência "Tropical

Vescla",

REOUI

NTE

M' 150,00 90,00 13.500

00

TOTAL r 3,500,

00

ITENS

Lot

00

1

40 5280 Bota de PVC cano longo

325mm, íono interno em
poliéster, solado desenho

anti4enapante, de fácil
limpeza, higienizaçã0. Cor
preta, Numeração a deÍinir

IBISE

\,
PAR 26,00 32,00 832,00

Lot 7ô 466 DesinÍetante de eucalipto í
litro Bactericida, germicida,

BELA

QUIMI

UN 230,00 5,08 1 .168,4
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ATA DE REGISTRO DE PREçO N.o 1122015- PMNSB

REFERENTE AO PREGÂO ELETRÔNICO NO 46/2015 - PMNSB

O UUtttCiplO DE NOVA SANTA gÁnAmA, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no

CNPJ sob no 95.561.080/0001-60, com sede na Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, 222-Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, RG n"
4.039.382-0 SSP/PR, inscrito no CPF sob, o n0 563.691.409-10, doravante denominado Órgão Gerenciador, em
conformidade com as Leis N" 10.520102, N'8,666 de 21i06/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal N0

3,555/00. Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em Íace da classiflcação das propostas

apresentadas no PREGÂO ELETRÔNICO No 46/2015, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE registrar
os preços para aquisição de um caminhã0, acoplado com coletor e compactador de lixo, conforme especiÍicado,
oferecido pela empresa KONRAD PARANA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob no. 10.546,678/0002-09, com endereço à Rua Seimu 0guido, 95 - CEP: 86075-140
- Bairro: Parque ABC, Londrina/PR, neste ato representada por seu procurador, Sr. André Eduardo Raimundo,
inscrito no CPF sob n0. 034.625.509-00, RG n" 6.365.137-0 SSP/PR, doravante denominado beneficiária da Ata,

cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços, os quantitativos na licitação supracitada,

bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre sijusto e contratado o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de um caminhão, acoplado com coletor

e compactador de lixo, especificado no ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.' 46/2015,

independentemente de transcriçã0, O Orgão Gerenciador não se obriga a adquirir o item relacionado do licitante

vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO l, podendo até realizar licitação específica para aquisição do

referido item, hipotese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos

termos do art. 15, § 40, da Leino 8.666/93, reafirmada no art,7o, do Decreto no 6.906/03.

cLÁusuLA SEGUNDA- ESPECTFTCAÇÃO DO OBJETO E PREçOS REGTSTRADOS

ITENS

Lote Item Código
do
produto/

serviço

medida

Quantidade Preço

unitário

total

Lote

001

1 ô654 cAMtNHÃO 4X2, o (ZERo) KM,

ACOPLADO COM COLETOR E

COMPACTADOR DE LIXO.
Potencia mínima de 286 cavalos

com o mÍnimo 6500 cilindradas;
- Sistema de injeção eletrônico;
- 09 marchas à Írente e 0'l à re;

- Peso bruto total PBT mínimo de

16.000 kg;
- Sistema de emissões SCR com

lreservatorio 
para ARLA de no

lmínimo 50litros;

Ford

0

729

- Eixo dianteiro e traseiro equipad

com barra estabilizadora;
- Chassi ajustado para

acoplamento do coletor;
- Rodas montadas com pneus

lapropriados;

UN 1,00 255.000,00 255.000,00

1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43.3266'8100, X - 86.25
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de
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SULA TERCEIRA. DA VIG

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,

com validade e eficácia legal apos a publicação do seu extrato no Diário OÍicial do Município de Nova Santa

Bárbara' 
cLAúsuLA euARTA - DA DoTAçÂo onçeueNTÁRrA

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

DOTAÇÔES

ExercÍcio da despesa lConta da despesa lFuncional programática lFonte de recurso

201 5 Irrrs los,ooz,t z,st z.or Bo,2017 ltzt
2

- Direção hidráulica;
- Ar condicionado;
- Cabine basculável;
- Vidros elétricos;
- Reservatorio de combustívelcom
capacidade mínima de 200 litros;
Demais itens de série e
dispositivos de segurança exigidos
por lei.

Adesivado com o brasão do
município na porta, conforme
amostra a ser enviada.

COLETOR COMPACTADOR DE

LIXO deverá ter;
- Capacidade volumétrica de no

mínimo 10 m3 de lixo compactado,
- Taxa de compactação mínima de

4:1.
- O estribo deve ser tipo grelha

antidenapante e retrátil, com

capacidade para acomodar garis.

- Sistema de carregamento
traseira, tipo de coleta traseira,
- Sistema de descarga placa

ejetora,
- Reservatório de chorume com

capacidade mínima de 180litros,
- Sinalização de acordo com as

normas de trânsito, inclusive com
giroflex traseiro e alerta sonoro.
- Ciclo de compactação
automático com dispositivo de

segurança que permita a reversão

da operação a qualquer momento.
- Dotado de válvula reguladora de
pressão de compactaçã0.
- Dotado de sistema de aceleração
automática quando do

acionamento do sistema hidráulico
e de dispositivo anti-aceleração
(via pedal do acelerador do motor)

durante o ciclo de compactaçã0.

TOTAL 255.000,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, E 43.3266.8100, X - 86.25
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br -
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CLÁUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do mesmo,
prorrogável não superior a 12 (doze) meses, e enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para

a Administração Pública e satisÍazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 40 da Lei 8.666/93 e Art. 4 do

Decreto no 6,906/03. Durante o Wazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir o item referido na Cláusula segunda exclusivamente pelo

Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que

caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de

alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à beneficiária, neste caso, o contraditorio e a
ampla defesa.

cLÁusuLA sExTA. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência;

- quando não restarem Íornecedores registrados;

- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público;

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

específico, assegurado o contraditorio e ampla defesa,

A pedido, quando:

- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;

- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

mercado dos insumos que compõem o custo do serviç0,

A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser Íormulada com a antecedência de

15 (quinze)dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no edital, caso não aceitas as

razões do pedido.

Por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigaçoes decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes desta Ata de Registro

de Preços;

- caracterizada qualquer hipotese de inexecução total ou parcial das condiçoes estabelecidas nesta Ata de

Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por

conespondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro

de preços.

CLÁUSULA SÉNMA. DAS OBR]GAÇOES DA EMPRESA VENCEDORA

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

inteiramente pela entrega inadequada; Manter-se regular (documentação obrigatoria não poderá estar vencida)

durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços; Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto,

tais como, fretes, impostos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais, decorrentes da

aquisição do objeto; O veículo será devolvido na hipótese de apresentar irregularidades, não corresponder às

especificações da Ata de Registro de Preços ou estar fora dos padroes determinados, devendo ser substituído

143
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pela empresa beneÍiciária da Ata no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da notiÍicaçã0, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no item 19 do Edital ou das penalidades previstas na cláusula
decima sétima desta da Ata de Registro de Preços.

cúusuLA otrAVA - DAs oBRlcAçôES Do MUNtcÍpto
Caberâ a Prefeitura:

- quando necessário, permith o livre acesso dos Íuncionários da beneficiária da Ata às dependências da
Prefeitura, para â entrega dos veículos referente ao Pregão Eletrônico No 46/20í5;
- prestar as inÍormaçÕes ê os esclarecimentos, atinentes ao veiculo, que venham a ser solicitado pela

beneÍiciária da Ata;

- aprovar, quando necessário, o cronograma físico deÍinitivo da entrega do veículo, apresentado pela licitante

vencedorai

- rejeitar o veículo, entregue equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo órgão
Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

- solicilar que seja substituido o veiculo que não alender às especiÍicações constantes no ANEXo L

cLÁusuLA NoNA - DA AUToRtzAçÃo PARA AoutstçÃo E EMtssÂo DAS AUToRtzAçóEs DE

FORNECIMENTO

A aquisiçáo do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada pelo Órgão Gerenciador. A

emissão da autorização de fornecimento, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, será igualmente

autorizado pelo órgão requisitante.

cLÁusuLA DÉcrMA. pRAzos E coNDtçoES DE ENTREGA Do oBJETo
0 prazo de entrega será de no máximo 30 (Íinta) diâs, contados a partir da retirada da Nota de Empenho, que

corresponde à autorização de entrega. Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente
solicitada à entrega para o próximo Íomecedor classiÍicado, cabendo ao licitante inadimplente as sanções
previstas na legislação e nestê edital.

CLÁUSULA DÊcIMA SEGUNDA. Do LocAL DE ENTREGA

A entrega deverá ser feita na Secrêtaria de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego, sito a Rua lnterventor

l\4anuel Ribas, S/N, Centro - Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira; com

seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura isenta de quaisquer

responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA . GARANTIA
A garantia e assistência técnica do veículo deverá abranger peças e componentes contra defeitos de Íabricação,

funcionamento ou possíveis Íalhas que possam surgir com o uso do mesmo pelo prazo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa vencedora deverá manter assistência técnica na Região do Município de Nova Santa Bárbara (PR),

via concessionária da marca cotada, a qual não poderá estar localizada num raio superior a 200 km do

municÍpio,

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO

Provisoriamente, nos termos do art. 73, inciso ll, alÍnea "a", da Lei Federal 8.666/93; Deíinitivamente, nos teÍmos

do art, 73, inciso ll, alÍnea "b", do dispositivo legal supracitado. E Íessalvada ao Órgáo Gerenciador a devolução

do objeto da presente Ata de Registro de Preços, se estes não estiverem dentro das especificações exigidas na

licitação conforme especificações neste Prêgáo Eletrônico em especial o seu ANEXO l. A assinatura do

canhoto da nota Ílscal ou protocolo em outros documentos indica tão somente o recebimento da mesma pelo

4
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Orgão Gerenciador, sendo sua confirmação definitiva condicionada à conferência dos dados relacionados na

nota fiscal, relatorios ou outros documentos que se fizer necessário,

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias apos 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 tributários relativos às contribuiçÕes sociais previstas nas alíneas "â", "b"

e "c" do parágrafo único do artigo'11 da Lei Federal n,o 8,21211991, às contribuiçoes instituídas a título de

substituiçã0, e às contribuiçoes devidas, por lei, a terceiros e CertiÍicado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS. Na existência de débitos junto aos orgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da

contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento, Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

fará o devido pagamento mediante depósito bancário, Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e

o N" da conta bancária receptora do deposito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do

pagamento, O Município de Nova Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores

correspondentes a multas, indenizações, encargos, tributos, etc,, devidas pela licitante vencedora, previstos em

lei ou nos termos do Pregão Eletrônico n'46/2015, Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de

preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. DAS coNDIcoES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá obedecer às seguintes exigências:

- Fornecer veículos de boa qualidade, conÍorme cotado em sua proposta de preços;

- 0s veículos cotados devem ser novos (zero km), de qualidade,

- Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações constantes do

presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Codigo de Defesa do Consumidor

quanto às condiçoes dos veículos entregues;

- Efetuar a troca imediata do objeto desta ata, que estiver fora das especificações contidas na proposta, ou em

que se veriÍcarem vícios, deÍeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Entregar o objeto nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto contratado.

- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da Administração da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

- Manterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na

licitaçã0,

clÁusuLA DÉclMA oITAVA - DAS SANçoES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigaçoes assumidas pelo fornecedor no momento da execução da Ata

de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos

legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:

o Advertência;

o Multa de 10% (dez por cento)sobre o valor estimado totaldo contrato, em caso de recusa do 1,0

colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;

o Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em atraso, até o

máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da contrataçã0, além do desconto do

valor correspondente ao fornecimento não realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;

5
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. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração Pública,
por prazo de até 05 (cinco) anos;

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

defesa,

A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei,

inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administraçã0,

As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à beneficiária da Ata,
podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou

penais, previstas na Lei n0 8.666/93 e alteraçôes.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:

a) greves;

b)epidemias;

c) cortes Íreqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;

e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às mesmas;

í) acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;

g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;

h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados diretamente pelo

Município' 
cLÁusuLA DÉ.MA N'NA. Do coNTRATo

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo 4o do artigo 62 da

Lei no 8.666, de 2'l de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes instrumentos:

a) este Edital com seus anexos;

b) as Propostas de Preços;

c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços,

Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota de Empenho, ou

recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificaçã0,

para substituÍ-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas, inclusive quanto aos preços, e assim

sucessivamente, sem prejuÍzo da aplicação das sanções cabíveis previstas neste Edital,

CLAUSULA VtGÉSrMA. DAS DlSpOSrçOES FINATS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico N0 46/2015 e a proposta da empresas classificada em ordem

crescente respectivamente, no certame supra numerado. 0s casos omissos serão resolvidos com observância

das disposições constantes das Leis no 1052012002, 1ei8.666/1993 e demais legislaçoes pertinentes.

CLÁUSULA UGÉSIMA PRIMEIRA. DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr,, com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta licitaçã0.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida, será assinada pelos

representantes das partes, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata,

Nova Santa Bárbara, 2810912015.
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Prefeito Competente

,382.0 SSP/PR

- G-
Eduardo Raimundo

Empresa: Konrad Parana Comercio De Caminhoes Ltda

CNPJ : 1 0,546.678/0002-09

Beneficiária da Ata

João Antonio BoÉotti
Secretário de Obras, Trabalho e Geração de Emprego - Responsável pelo acompanhamento da ata

l4'l

^lt
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CIDADE TECIONÂL

pa?a.suprlra3 n.c.lrldrder da Sreretária ilunleipal dê Saúda
VALIDADÉDAAtA: O.1310720í5 à 11 t03t2ú'16;
OETENTORÁ DAATÀ: ITEDIGIÍ{ALI PROOUTOS PARA SAUDE EIRELI
-ME
CNPJ sobrno. 20.91 8.668/0001-20
Rua Hênriquê Schwêring. 368 - CEP: 99700{@ - Bairro: Cenlro,

. Erechim/RS
RE§PO}ISÁVELJURIDICO: AngêliE Oliveira Mardns Pereira, OAB-PR n'
48857.

ESPEG|E|!iAçÂOOo. OBJETO E pREçOg REGTSTRADOS

acoplado com coÍatore compactâdordo llxo.

VALIoADE DÂATA: Oc 2Er09t20t5 à 2t fi}nlfi.
BENEFICIÁMA.DA ATA: KONRAD PARANA COMERCIO OE
CAiIII{HOESLTDA
cNPJ Sob nb- í9.í46.078r/0002-09
Rua Seimu Qguido. 95 - CEÉ: 86075-140 - Baino: Parqua ABC,
Londrina/PR-
RESPONSÁVELJURIDICO: Angeliüa Oliveira Martins Pereira, oAB-PR n'
1§57.

ESTIECIFTCAçÂO DO E PREçOS REGISTRAOOS
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PUBLICACÃO TRIMESTRAL DO I

PRECO N.'11

REFERENTEAO PREGÂO PT

OBJETO - Reglslro de preços par

llmpoza, hlgiene persoel e ôutros,

VAUOADE DAATA: Dc 28/09/201 5 r

BENEFICIÁRIA DA ATA: hOUS I

LTDA-i/tE

CNPJ sob no.20.398.697/0001 -08

lRua Rio Paraná, 445 Sala 07 - CEP: I
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