PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970 300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131CEP 86 680-00()
FONEOXX443312-1150
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR
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Do - Secretaria de Administração
Para - Gabinete do Prefeito Municipal

Nossa Senhora das Graças (Pr), 03 de Agosto de 2015.

Prezado Senhor:

Pelo

presente,

solicitamos

a

Vossa

Excelência

para

competente autorização os orçamentos, para Seleção de preços para Contratação de
Empresa Especializada em serviços funerários para o atendimento a pessoas carentes do
Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Estado do Paraná.
Solicitação necessária

para o atendimento das famílias

carentes, que perderam seus entes. Existem famílias que não possuem condição de pagar
pelo procedimento de enterro, poderá assim o município oferecer um sepultamento digno
ao ente falecido das famílias carentes. Solicitação prévia, nos termos da Lei Federal nQ.
8.666/93 e suas alterações, bem como cotação de preço de mercado anexo a esta
solicitação.
O custo estimado segundo levantamento feito por esta
Secretaria, e anexo a esta solicitação é de aproximadamente R$ 23.055,00. (Vinte e
Três Mil e Cinquenta e Cinco Reais).
Pedimos

encaminhamento

deste

processo

com

os

custos levantados ao Prefeito Municipal, para APROVAÇÃO do mesmo, dando
seqüência ao processo.

José Batista dos Santos
Secretario de Administração
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:E YJ-:,;• <,. %
Santa Luzia
Assistência Funeral

FUNERARIA SANTA LUZIA
Rondon. 31 DE JULHO DE 2015 ..

A

Prefeitura Municipal de N.S. DAS GRAÇAS - Pr
Estado do Paraná

ORÇAMENTO

Edson Francisco de Pinho - ME, CNPJ
08.654.127/0001-36. Inscrição Estadual : Isento, firma estabelecida na Cidade de Rondon.
Estado do Paraná, à Avenida Brasil. 2333 - Centro, neste ato representado por seu proprietário.
abaixo-assinado, vem através do presente em atendimento ao solicitado por este órgão informar o
orçamento para atendimento funeral . conforme segue abaixo:

10 urna mortuária-Alça Dura- Sem Verniz

R$:

16.000.00

1 O Tanatopraxia

R$:

6.000.00

- 500 KM TR1\SLADO KILOMETRAGEM VALOR UNIT ARIO

R$

1.100.00

TOTAL : R$ 23 .100,00

Sendo a expressão da verdade, firmamos o presente na forma da Lei.

EMPRESA FUNERA RIA CIANORTE l TOA
RUA DA CONSTITUIÇÃO. 414 - FONE: 3631-1692 - CIANORTE - PR
CNPJ: 84.939.024/0001-09

Cianorte - Pr. 31 DE julho de 2015.

A

Prefeitura Municipal de N.S. DAS GRAÇAS - PR
Estado do Paraná

ORÇAMENTO

EMPRESA FUNERARIA CIANORTE L TOA - firma
estabelecida na Cidade de Cianorte. Estado do Paraná, à Rua Constutuição, 414 - Centro, neste ato
representado por sua Sócio Administrador. abaixo-assinado, vem através do presente em atendimento
ao solicitado por este órgão informar que:

ITEM I - URNA
10

Urna mortuaria envernizada -

R$:

18.300.00

R$:

7.500,00

ITEM 2 - PREPARAÇÃO
10

Tanatopraxia -

ITEM 3 - TRASLADO
R$

1.275.00

500 KM TRASLADO
TOTAL GERAL

R$ 27.075.00

Sistema

NOVA/ASSISTEtKIA FUNERAL

T.P. BERTONCELO - SERVIÇOS FUNERARIOS - ME
Rua I rati, 321 - Centro - Fone: (04-t) 3247-3322 - Santa Fé - Pr

Santa Fé, 31 de Julho de 2015.

o
A

Prefeitura Municipal de N.S. DAS GRAÇAS
Estado do Paraná
ORÇAMENTO SERVIÇOS FUNERARlOS

ITEM l - URNA FUMERARIA

QUANT!DADE

R$ UNITARIO

DESCRIÇÃO
Urna mortuária envernizada

10

R$ 1.400.000

TOT DO ITEM
R$ 14.000.00
1
1

_ __J

r

ITEM 2 - T ANATOPRAXIA
QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

10

Tanatopraxia

R$ UNITARIO
R$ 400._00

ITEM 3 - TRASLADO
500 KM TRASLADO

R$ ~.00

TOTAL

TOT DO ITEM
R$ -l.000.00

R$ 1.000.00

19.000,00
1

_ _I

T.P.

- SERVIÇOS FUNERARIOS -1\lE
Nova Vida - Assistência Funeral
18.539.-l 73/000 l-27
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DO - GABINETE DO PREFEITO
PARA - CONTABILIDADE/UNIDADE DE LICITAÇÃO/PROCURADORIA JURÍDICA

Nossa Senhora das Graças (Pr), 03 de Agosto de 2015.

Prezado senhor

Preliminarmente à autorização, o presente processo deverá
tramitar pelos setores competentes com vistas, primeiramente à contabilidade
para indicação de recursos orçamentários para fazer face à despesa adequação
ao PPA, LDO e LOA, e posteriormente à Procuradoria para elaboração de
Parecer Jurídico sobre a necessidade de procedimento licitatório, opinando
sobre a modalidade e tipo da licitação a serem adotados no certame;

Cordialmente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
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PARECER CONTÁBIL
Em atenção à solicitação do setor de compras e licitações para verificar a
existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações
decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:
[X] - Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação
(ões) abaixo:
[ ] - Não há recursos orçamentários para pagamento das dotações;
[ ] - Despesas Extra Orçamentárias.
DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:
Nº DO PROC. ADM/ANO: 32/2015
MODALIDADE: Pregão Presencial
Objeto: Seleção de preços para Contratação de Empresa Especializada em serviços
funerários para o atendimento a pessoas carentes do Município de NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, Estado do Paraná.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Cod.

Do

Un.Orç.

Proj/Ativ

Elemento
Despesa

Compl.
Elemento

03.001
13.001

04.122
08.244

0003.2.301
0008.2.131

3.3.90.39.00.00 01000
3.3.90.39.00.00 01000

Red

Nossa Senhora das Graças ( Pr ), em 03/08/2015

Andréi -0 é Michelini
CRC/PR 050400/0-6
Assinatura da contadora

Fonte

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SEN~!r,...,' DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76 970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131CE') 86.680-000
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DA

PROCURADORIA JURIDICA

PARA

SETOR DE LICITAÇÕES

----01J

Nossa Senhora das Graças(Pr), 03 de Agosto de 2015.

Em atenção à solicitação do Prefeito Municipal, Sr. João Pineli
Pedroso. quanto à elaboração de parecer por esta procuradoria, compete-nos
orientar que: Trata-se de processo licitatório objetivando a seguinte: Seleção de
preços para Contratação de Empresa Especializada em serviços funerários para o
atendimento a pessoas carentes do Município de NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, Estado do Paraná. Verifica-se a existência de dotação orçamentária e
recursos financeir s suficientes para suportar a presente despesa, conforme parecer
contábil emitido nesta data pelo departamento de contabilidade do município, que
ressalta ainda a sua inserção no plano de trabalho aprovado pela LOA, LDO E
PPA.
Orientamos que seja efetuado um processo Iicitatório, através de
PREGÃO PRESENCIAL - Sistema Registro de Preço - MENOR PREÇO
GLOBAL, sempre dentro das exigências da lei federal nº 8.666/93 e 10.520/02 e
suas alterações, para a efetivação da contratação em referência.
Deve-se atentar para a regularização
numeração das folhas que figuram o presente certame.

quanto

Opina-se pela continuidade do referido processo.

Assessoria Jurídica

à

autuação

e

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHOP /\ DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 13,rrp 86.680-000
FONE OXX44 3312-1150
NOSSA SENHORA DAS GRAÇA e- - riR.

DO

GABINETE DO PREFEITO

PARA

PROCURADORIA JURIDICA

Nossa Senhora das Graças (PR), 05 de Agosto de 2015.

Assunto:
ENCAMINHA IVIINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL - N.0 32/2015 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - MENOR
PREÇO GLOBAIL, MINUTA DA ATA RE GISTRO DE PREÇOS E SEUS
ANEXOS, PARA ANÁLISE E PARECER JURÍDICO.

Prezados Senhores:

Pela
presente,
encaminhamos
minuta
dos
0
documentos acima mencionados da modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.
32/2105 - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - MENOR PREÇO GLOBAL.
Esta Licitação tem por objeto a seleção de Propostas visando à Contratação de
Empresa Especializada em serviços funerários para o atendimento a pessoas
carentes do Município de NOSSA SENHORA DAS GR/\ ÇAS, Estado do
Paraná., para análise, parecer e possíveis alterações, por es+i Procuradoria.
Na ausência de outro particular r:ira o momento,
subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENH"',..., ri.. DAS GRt.ÇAS
!:~ 1 ADO DO PARANA
CNPJ 76.970 300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 13' -rp 86.680-000
FONE 0XX44 3312-1150
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR .
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PARA • RESPÓNSAVEL PELO-SETOR DE LICITAÇÕr.; ·-·- - - - - - - - -

Nossa Senhora das Graças (Pr), 06 de Agosto de -J15.

Prezado (a) Senhor (a):

Considerando as informações e pareceres contidos no p:· -nte procedimento
licitatórios, AUTORIZO a abertura do processo de lic' -,10 por PREGÃO
PRESENCIAL N.º 32/2015 - SISTEMA REGISTRO DE l -:ços, visando a:
Seleção de preços para Contratação de Empresa Espoc
zada em serviços
funerários para o atendimento a pessoas carentes do ~
-cipio de NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS, Estado do Paraná, conforn. solicitação prévia,
através do departamento de Administração, conforme Zl l · · º 8.666/93 e Lei nº

10.520/02, e suas alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANA
CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131CEP 86.680-000
FONE OXX44 3312-1150
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2015
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO DO PARANÁ, mediante a pregoeira e sua equipe
de apoio, designado pela Portaria nº 229/2014, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sistema Registro de Preço, do tipo Menor
Preço Global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos e receberá os envelopes
até às 09:30 horas do dia 01 de Setembro de 2015 e realizará a reunião para julgamento
às 10:00 horas do mesmo dia. O procedimento licitatório será regido, integralmente,

pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002, publicado no D.O. de 18/07/2002 e suas alterações
e Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, publicado no D.O. de 09/08/2000 e suas
alterações, subsidiariamente pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e
pelas condições previstas neste Edital.

1

DO OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a Seleção de preços para Contratação de Empresa
Especializada em serviços funerários para o atendimento a pessoas carentes do Município de
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, conforme especificações e condições estabelecidas no
Anexo 1, na Proposta Comercial, e na Minuta de Contrato, que integram o presente Edital.

2

DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos
e, que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste.
2.1.1 Para a comprovação da atividade desempenhada pela empresa,
requerida

no

item

2.1,

faz-se

necessária

a

apresentação,

no

ato

de

protocolização do ,envelopes "A" e "B", de cópia autenticada do Contrato Social
e alterações ou Requerimento de Empresário individual da empresa participante,
registrado na respectiva Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil das

Pessoas Jurídicas a depender do tipo empresarial. ~~~ ~-
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2.1.2 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e

apresentação de suas propostas.
2.2 Será permitida a participação de empresas em consórcio para atendimento

do objeto desta licitação, desde que atendido o Artigo 33 da Lei nº 8.666/93 e as
disposições da Lei 6.404 de 13/12/76, devendo ser apresentada a comprovação de
compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos
consorciados, conforme legislação vigente.
2.3 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em

dissolução ou em liquidação;
2.3.1 Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a

Prefeitura do Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ou que por esta tenham
sido declaradas inidôneas;
2.3.4 Estrangeiras que não funcionem no País.

3

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 Na sessão para entrega e abertura dos envelopes ou em outra que se fizer

necessária, cada licitante deverá credenciar pessoa que, devidamente munida de
documento, será admitida a participar deste procedimento licitatório e venha a
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes,
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente para
confirmação de seu credenciamento.
3.1.1 O representante legal da licitante que não se credenciar perante o
Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de
preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de
interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de
abertura dos envelopes relativos a este Pregão.
a) Nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e

mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das
propostas e apuração do menor preço.
3.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração
ou instrumento particular, com amplos poderes para praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da licitante. Em sendo sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa licitante, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto

' tk:S-
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ou Contrato Social (com autenticação reconhecida ou original para reconhecimento),
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura.
3.2.1 Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante, sendo

admitido somente 1 (um) representante legal para cada licitante.
3.3 Apresentar juntamente com o credenciamento a declaração dando ciência de
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme dispõe a artigo 4º,
inciso VII, da Lei 10.520/02, podendo utilizar-se do modelo constante do Anexo V.
Nota:A declaração de que trata o item acima deverá ser apresentada fora do

envelope de documentação, ou seja, separadamente à documentação solicitada no
item 5 (habilitação).

4

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 Na Proposta de Preços, deverá:
4.1.1

Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado ou com a

identificação dos dados do licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo representante legal da licitante.
4.1.2 Indicar a razão social da licitante, CNPJ nº, endereço completo,

telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato.
4.1.3 Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data

de sua apresentação.
4.1.4 Ser apresentada de acordo com o constante do Anexo li (Modelo de

planilha); constar o preço unitário do bem ofertado e o preço global, em moeda
corrente nacional (H$), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, expressa em
algarismos e este último, também por extenso. Em caso de divergência entre o valor
expresso em algarismo e por extenso será considerado este último;
4.1.5 Ser declarada expressamente que os preços contidos na proposta

incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, materiais, serviços, encargos, lucro e outros necessários
ao cumprimento inteqral do objeto;
4.1.6 Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer

outra condição que induza o julgamento a ter ~ais d1 um r;1ª~L
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4.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da

proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços,
não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os
bens ser fornecidos ao Município sem ônus adicionais.
4.3 As empresas participantes não poderão cotar seus preços acima do valor
estimado no Anexo L
4.4 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente Edital e seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento.
4.5 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, destarte, os
participantes deverão ter pleno conhecimento das condições do objeto da licitação.
Deverão ser verificadas as características, quantidades e condições dos bens
solicitados, a forma e o local onde os bens serão entreguem, não podendo ser
invocado em nenhum momento, desconhecimento destes pontos como elemento
impeditivo da correta formulação da proposta ou atendimento às disposições
contratuais.
4.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

5- DA HABILITAÇÃ10- ENVELOPE B-DOCUMENTAÇÃO
5.1 O envelope "B" (DOCUMENTAÇÃO) deverá conter:
5.1.1 Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato

superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na
vigência contratual caso venha a ser contratado pelo Município, podendo utilizar-se do
modelo constante do Anexo Ili;
5.1.2 Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso X.XX.Ili do art. 7° da
Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), conforme o modelo constante do
Anexo IV;
5.1.3

Registro comercial, no caso de empresa indivi6t

<;,,Cf2

'--------
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5.1.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
5.1.4.1 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de

todas as alterações ou da consolidação respectiva.
5.1.5 Prova de inscrição no CNPJ;
5.1.6 Prova de Inscrição do Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou

Municipal pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
5.1. 7 Prova de regularidade para com a Receita Federal do Brasil (Débito de
Tributos Federais e Dívida Ativa da União), Fazenda Estadual (Débitos de Tributos
Estaduais) e Fazenda Municipal (Débito de Tributos e Contribuições Municipais do
Mobiliário) do domicílio ou sede da licitante;
5.1.8 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e relativo ao

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
5.1.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
5.1.1 O Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor

da sede da pessoa jurídica.
5.1.11 Declaração do licitante, devidamente assinada pelo seu responsável

de que recebeu todos os documentos e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta
licitação ANEXO VI.
5.1.12 Declaração de micro empresa ou empresa de pequeno porte visando

ao exercício da pre1'erência prevista em lei complementar no 123/06 (ANEXO VII)
Lembrete: O exigido no item 5.1.4 não substitui a cópia do Estatuto ou Contrato

Social solicitada pai-a o credenciamento junto a Pregoeira (item 3.2).

5.3 Os documentos solicitados poderão ser apresentados em originais, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da
Prefeitura do Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ou publicação em
órgão da imprensa oficial, sendo que não será realizada autenticação de documentos
na ato da abertura dos envelopes. A Pregoeira poderá, a qualquer tempo, se assim
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entender necessário, em caso de cópias autenticadas em cartório ou publicação em
órgão oficial, exigir os respectivos originais para conferência.
5.3.1 A autenticação por servidor da Prefeitura desta municipalidade somente
será realizada até o dia que antecede a data de entrega dos envelopes.
5.3.2 Serão aceitas somente cópias legíveis e não serão aceitos documentos

cujas datas estejam rasuradas.
5.4 Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão
ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por
Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no
Cartório de Títulos e Documentos.
5.5 Sob pena de inabilitação, todos os documentos solicitados para habilitação

deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e
endereço respectivo;
5.5.1 se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome

da matriz ou, se for filial, todos em nome da filial;
5.5.2 Serão aplicados para os Documentos Fiscais a Lei Complementar nº

123/2006 de 14 de dezembro de 2006, referente a Empresas de Pequeno Porte e
Micro-Empresa,

desde

que

as

certidões,

mesmo

estando

vencidas,

sejam

apresentadas dentro do envelope de habilitação.

5.6 DISPOSlç:ÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

5.6.1 A Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá

apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
5.6.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou protocolos de solicitação de

documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e, em
nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação
que não tiverem sido protocolizados no envelope respectivo, salvo exigência do
Pregoeiro na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta
ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital.
5.6.3 Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira
examinará a oferta subseqüente, verificando a sua

l ;
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habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame.
5.6.4 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a

inabilitação da licitante. Os documentos que não possuírem prazo de validade,
somente serão aceitos com data não excedente a 90(noventa) dias de antecedência
da data prevista para apresentação das propostas com exceção do contrato social.
5.6.5 Após a análise da documentação, deverá obrigatoriamente ser assinada

pelo Pregoeiro e licitante(s), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe
de apoio, sendo-lhes facultado este direito.
6

DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1 A Proposta de Preços e os documentos de habilitação, deverão ser

apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes, devidamente
fechados de forma a não permitir sua violação, e atender aos seguintes requisitos:
Envelope A: Proposta de Preços
Envelc,pe B: Documentos de Habilitação
6.1.1 Os envelopes A e B deverão ser entregues e protocolizados até às
08:30

horas

no dia

indicado

no preâmbulo acima,

Secretaria

Municipal

de

Administração, no endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 177, NOSSA
SENHORA DAS CiRAÇAS - Pr, constando em sua parte externa, os dizeres:
PREFEITURA

DO

MUNICIPIO

DE

NOSSA

SENHORA DAS GRAÇAS DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 32/2015 Razão Social do Licitante
CNPJ nº
Endereço:
Envelope A - PROPOSTAS DE PREÇOS

"

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARA NA

•

CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131CEP 86.680-000
FONE OXX44 3312-1150
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 32/2015
Razão Social do Licitante
CNPJ nº
Endereço:
Envelope B- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1.2 A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido no
item

6

deste edital,

não

sendo

permitido atraso,

mesmo que

involuntário,

considerando-se como horário de entrega o registrado pelo Setor de Protocolo desta
Prefeitura.
6.1.3 No caso de encaminhamento por via postal (sedex ou registrado com
"AR"),

os envelopes deverão ser acondicionados em

um terceiro envelope,

devidamente fechado, de forma a não permitir sua violação. Este envelope deverá ser
endereçado ao presente Procedimento e entregue no Setor de Protocolo da Prefeitura
do Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos, do início da sessão de realização desta licitação, devendo conter na
parte externa os sequintes dizeres:
Ao
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS
Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 177
CEP:

87185-000

-

NOSSA

SENHORA

DAS

GRAÇAS-PR
Pregão Presencial nº 32/2015
Razão Social do Licitante
CNPJ nº

6.2 A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a

Proposta de Preços de interesse do licitante e os documentos de habilitação, será

l
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pública, dirigida por uma Pregoeira acompanhado da Equipe de Apoio e realizada de
acordo com a legislação citada no preâmbulo, e em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário já determinado.

6.3 No local

13

hora marcados, antes do início da sessão, os interessados ou os

representantes legais deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, possuir os
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os
demais atos inerentes ao certame, nas disposições do item 3 deste Edital.
6.4 Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos
novos representantes legais, dando-se início à abertura dos envelopes contendo as
PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.
6.4.1 Em caso do atraso de representante legal, por motivo justificado e
aceito pela Pregoedra, este poderá adentrar-se à sessão, desde que não desabone ou
prejudique a etapa pela qual esta estiver.

7

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES
7.1 O julgamento da proposta será efetuado pelo Menor Preço Global. Será

classificada pela Pregoeira a licitante que apresentar proposta com menor preço
unitário e as demais licitantes que apresentarem propostas com preços até 10% (dez
por cento) superior àquela de menor preço.

7.1.1 Caso seja verificado, o mínimo de 3 (três) propostas escritas com
preços até 10% (clez por cento) superior àquela de menor preço, todas as demais com
percentuais acima dos 10% ( dez por cento) serão desclassificadas.

7.2 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais
pelas licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos
e decrescentes.
7 .2.1

Os Lances deverão ser formulados a partir da menor proposta

apresentada tomando-se por base o tópico "Menor Preço Global" constante do
anexo 1, parte ínteqrante deste Edital.

7.2.2 Caso haja empate a Pregoeira realizará sorteio para determinar a ordem
dos lances.
7.3 Dos lances ofertados não caberá retratação, ou seja, não poderá haver
desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades
constantes deste Edital e da legislação pertinente.

l
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7.4 A pregoeira convidará individualmente as licitantes classificadas , de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.

7.4.1 É vedada a oferta de lances com vista ao empate, bem como superior
ao menor preço praticado no momento do lance.
7.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará exclusão da

licitante da etapa competitiva de

lances verbais e na

manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das
propostas.
7.6 Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
7.7 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas das propostas, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito.

7.8 Para fins ele julgamento das propostas, o Pregoeiro levará em conta o critério
de

menor preço

(sendo

considerado

vencedor aquele

que

ofertar,

após

os

procedimentos previstos neste Edital, o menor preço sobre a menor proposta
formulada antes da fase de formulação dos lances).

7.9 Caso a proposta de menor preço não seja aceitável a proposta será
desclassificada e a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta válida.

7.1 O Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências
deste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento, ou ainda os manifestamente inexequíveis, comparados aos
preços de mercado.

7 .11 No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, a
Pregoeira convocará todas as licitantes para, no prazo de 8 (oito) dias úteis,
apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação,
conforme previsto no artigo 48 § 3° da Lei 8.666/93.
7.12 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste
Edital e seus Anexos.
7.13 Nas situações previstas nos itens 7.6 a pregoeira poderá negociar
diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor.

l

_.
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7.14 Da reunião, lavrar-se-á ata, na qual serão registradas as ocorrências

relevantes

e

que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira e

licitante(s) vencedor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de
apoio, sendo-lhes facultado este direito.
7.15 Será aplicado na fase de lance a Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de

dezembro de 2006, referente a Empresas de Pequeno Porte e Micros empresa.

8

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação, devendo

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1 o do art. 113 da
Lei nº 8.666/93.
8.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a

administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes com as propostas, as falhas ou irregularidades que viciariam
esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
9

DOS RECURSOS
9.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, que deverá ser encaminhado à
Coordenadoria de Licitação no endereço indicado no item 9.6, ficando os demais
Licitantes desde logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
9.2 A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante importará a
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão da Pregoeira, não terá

efeito suspensivo.
9.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

---
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9.5 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será

reduzida a termo ern ata.
9.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados

no Departamento de Licitação, da Prefeitura do Município de NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, situado na Praça Deputado Nilson Batista Ribas, 131, - NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS - PFs:, nos dias úteis no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às
17:00 horas.
9.7 Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax ou e-mail

(Internet) e vencidos os respectivos prazos legais.

10

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
10.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, serão

contratadas com recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias:
03.001.04.122.000~l.2.301.3.3.90.39.00.00.01000
13.001.08.244.000B.2.131.3.3.90.39.00.00.01000

10.2 DO PREÇO MÁXIMO
10.2.1 De acordo com o inciso XXI do art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, o

preço máximo total para a presente licitação é de R$ 23.055,00 (Vinte e Três Mil,
Cinquenta e Cinco l~eais).
10.2.1 O Município se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade

da verba, inclusive a quantidade prevista.
11

DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
11.1 O faturamento deverá ser efetivado logo após a entrega e instalação dos

produtos, mediante Nota Fiscal/Fatura.
11.2 O pagamento será efetuado até em até trinta dias após a entrega da Nota

Fiscal;
11.3 A critério do Município, será procedida consulta junto aos sistemas de

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei nº
10.520/02, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da
situação da mesma, relativamente às condições de habilitação exigidas no Edital,
cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

1 ( 1 ~~~
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11.4 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura

ou crédito existente no Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS em favor da
Contratada. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a
diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
11.5 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem

como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão
destes para mais ou para menos, conforme o caso.

12

DAS OBRIG,AÇÕES DA LICITANTE
Dentre as constantes da minuta contratual, são obrigações da Licitante:
12.1

Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que os

fornecimentos sejam realizados com esmero e perfeição; e solucionar os problemas
que porventura venham a surgir, relacionado particularmente com a entrega;
12.2

Manter durante a execução do contrato as condições que ensejaram sua

contratação; e não transferir a outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto
desta contratação sem prévia e expressa anuência do Município;
12.3 Ser responsável por todas as despesas inerentes aos fornecimentos

contratados, inclusive as de pagamento com eventuais acidentes de trabalho ou danos
de qualquer espécie, aqui entendido, quaisquer envolvidos, responsabilizando-se
também por danos a terceiros; encargos sociais, bem assim quaisquer despesas
diretas e/ou indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto contratual;
12.4 Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento por parte
do Município;
12.5 A inadimplência da licitante vencedora com referência aos encargos sociais,
não transfere ao município a responsabilidade por seu pagamento;
12.6 Em nenhuma hipótese poderá a licitante vencedora veicular publicidade

acerca do objeto a que se refere o contrato;
12.7 Fornecer o objeto nas condições estabelecidas neste edital, em suas
características e quantidades, mediante a solicitação e quantificação do Gestor do
Contrato;

'--
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12.8 Propor preço unitário dos bens objeto, considerando os valores das
despesas decorrentes da entrega respectiva, e ainda, caso seja necessária a sua
posterior devolução, por defeito do bem ou se estiver fora de especificação contratada;
12.9 Sujeitar-se às disposições do Código de Proteção do Consumidor, instituído
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;
12.1 O Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

13

RESPONSA.BILIDADES DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS

GRAÇAS
Dentre as constantes da minuta contratual, são obrigações do Município de
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS:
13.1 Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham

a serem solicitadas pela licitante vencedora, no sentido de proporcionar todas as
condições para que a licitante possa desempenhar seus fornecimentos, dentro das
normas do Contrato;
13.2 Acompanhar e fiscalizar o Contrato podendo sustar, mandar fazer ou

desfazer qualquer fornecimento quando o mesmo não estiver dentro das normas e
especificações;
13.3 Comunicar à licitante as irregularidades observadas na execução do objeto

contratual;
13.4 Permitir o acesso dos funcionários da licitante vencedora às dependências

do estabelecimento respectivo, para as entregas solicitadas;
13.5 Solicitar os bens conforme a necessidade;
13.6 Efetuar o pagamento dos fornecimentos realizados
14

DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS
14.1 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução,

mora na execução, a Administração Municipal poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à licitante vencedora as seguintes penalidades:
1 - advertência;

eê-

li - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência

de fato em desacordo com o pro:sto e o estabelecido no

até o máximo de
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15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

Ili - multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no
caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização
dos prejuízos porventura causados ao município, e ainda sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato quando o
inadimplemento ensejar a rescisão contratual;
V - A licitante vencedora dentro do prazo de validade da sua proposta que não
celebrar o Contrato, deixar de entregar documentação necessária ou apresentar
documentação falsa exigidas em todas as fases contratuais, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a Administração Pública e, será descredenciado junto aos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº
10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
Edital, no Contrato E= das demais cominações legais;
§ 1° - As sanções previstas nos incisos "I" e "V" desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos "li"

à "IV" limitada a 20% do valor contratual, facultada

a defesa prévia do licitante, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
§

2° - A multa devida, será descontada dos pagamentos devidos pelo Executivo ou

quando for o caso, cobrada judicialmente;

15

DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO
15.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
15.2 A minuta contratual constante do Anexo VIII, especificará o prazo, as
normas, a forma de pagamento e demais condições.
15.3 A Prefeitura do Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS convocará,
por escrito, a adjudicatária para a assinatura da ata de registro de preços, que deverá
ser assinado no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da convocação
da adjudicatária para esse fim.

\f

r-----,
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15.3.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, quando solicitado pela adjudicatária, e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo Município.

15.4 Na hipótese da adjudicatária não comparecer para assinar o Contrato no
prazo estipulado, sem prejuízo das sanções previstas no item 14 do Edital, será
convocada licitante remanescente, na ordem de classificação para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições da sua proposta.

15.5 Uma vez apurado, no curso da contratação, que a licitante acresceu,
indevidamente, a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições
fiscais e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, não incidentes sobre a
execução do objeto, tais valores serão imediatamente excluídos, com a consequente
redução dos preços praticados e o reembolso dos valores porventura pagos à mesma;

16

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
16.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as

conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei
8.666/93 na forma a seguir:
§ 1° - São motivos para a rescisão do presente Contrato:
1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; ou o

cumprimento irregular respectivo;
li - a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; o atraso
injustificado nas entregas, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
Ili - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação de forma não admitida neste contrato, sem anuência da contratante;

IV - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
V - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1 º do
art. 67 da Lei nº 8.666/93;

VI - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; a dissolução da
sociedade ou o falecimento do contratado; ou a alteração social ou a modificação da
finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;

l

/
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VII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato;
VIII - a supressão, por parte do CONTRATANTE, do fornecimento, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da
Lei nº 8.666/93;
IX - a suspensão ele sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou ~iuerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
prazo,

independentemente

do

pagamento

obrigatório

de

indenizações

pelas

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão
do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
X - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou
fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, assequrado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execução do contrato;
XII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções

penais cabíveis;
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 2º - A rescisão cio contrato poderá ser:
1 -

determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados

nos incisos I a VII e XI do parágrafo anterior;
li - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
Ili - judicial, nos termos da legislação;
a) a rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
/

1
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b) quando a rescisão ocorrer com base nos incisos VII a XI do parágrafo primeiro, sem
que haja culpa da CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
1 - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
li - pagamento do custo da desmobilização.
16.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a CONTRATADA
inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº
8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa
do Consumidor - LE~i Federal nº 8.078 de 11/09/90;
16.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas,
poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade
competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o
faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da notificação.
17

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 Fica assegurado ao Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS o
direito de, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente
licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

17.2 A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar
omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação
ao instrumento convocatório.
17.3 Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público
de abertura dos envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pela Pregoeira e
licitante(s) venceclor(es), ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de
apoio, sendo-lhes facultado este direito.

17.4 É facultado a licitante formular protestos consignando em atas dos
trabalhos, para prevenir responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus
direitos

ou

para

simplesmente

manifestar qualquer intenção

de

modo formal,

observado o previsto no item 9 deste.

17.5 É facultado a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
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instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar no ato da sessão pública.
17.6 Esta licitação não implica proposta de contrato por parte do Município de
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. Até a entrega da Nota de Empenho ou assinatura
do Contrato, poderá a licitante vencedora ser excluída da licitação, sem direito a
indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se o
Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS tiver conhecimento de qualquer fato
ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação,
que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
17.7 Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações,
vencidos os respectivos prazos legais.
17 .8 A licitante assume todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta e de quaisquer documentos relativos a esta licitação, onde o Município não
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do rasultadc do processo licitatório, inclusive nenhuma indenização será
devida à licitante por esse fim.
17 .9 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
17 .1 O Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em
contrário.
17 .11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Prefeitura deste Município.
17.12 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreens.ão da sua proposta, durante a realização da sessão pública.
17.13 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.

l
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17.14 Não haverá reajuste de preços conforme o disposto na Lei nº 9.069, de

29/06/1995, publicada no Diário Oficial da União em 30/06/1995, e Lei nº 10.192, de
14/02/2001, publicada no Diário Oficial da União de 16/02/2001, ressalvado, quaisquer
tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência
de disposições legais, quando ocorridas após a data da assinatura do instrumento
contratual, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicar à revisão
destes para mais ou menos, conforme o caso.
17.15 A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação,

por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos (Termo
de Referência, Minuta de Contrato e demais Anexos).
17.16 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito

à

contratação.
17 .17 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado por escrito a
Pregoeira, no Departamento de Licitação, da Prefeitura Municipal, em NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS - PR, ou por meio do Telefone: (44) 3312-1150, , no
horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas;
17 .17 :1 As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas

de ordem estritamente informal.
17 .18 Cópias do Pregão e seus anexos serão fornecidos no Departamento de

Licitação e Compras da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.
17 .18.1

Cópias de documentos não inclusos neste edital e que as

empresas interessadas julguem necessários, se disposto pelo Município de NOSSA
SENHORA DAS GRAÇAS, serão fornecidos mediante taxa ao preço público de
reprodução e disponibilização dos documentos, proporcional ao número de cópias,
cujo pagamento, o adquirente deverá comprovar mediante apresentação de cópia do
respectivo recibo de depósito bancário na conta corrente movimento deste
Município, que será fornecida no endereço constante do item 9.6 deste.
17.19 Os envelopes "Documentação e Proposta" não abertos ficarão à

disposição das licitantes pelo período de 30 (trinta) dias úteis, contados do
encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de
recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os recursos

1
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interpostos), após o que serão destruídos pelo Município de NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS.
17.20 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei

nº 10.520 de 17/07/2002, publicado no D.O. de 18/07/2002, suas alterações e Lei
8.666/93 e legislação pertinente constante do preâmbulo deste.
17.21 O foro competente para dirimir questões oriundas do presente Edital, será

o do Município de Santa Fé, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
17.22 Integram o presente edital os seguintes anexos:
ANEXO 1: Termo de Referência;

li: Planilha de Preços;
Ili: Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;
IV: Modelo de Declaração (Lei nº 9.854/1999);

V: Modelo de Declaração (Lei nº 10.520/2002);
VI: Modelo de Declaração de Recebimento e/ou acesso à documentação;
VII: Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno

Porte;
VIII: Minuta da Ata.

OSSA SENHORA DAS
GRAÇAS, Estado do Paraná, em 11 de Agost

)
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ANEXO/

Pregão Presencial nº 32/2015 - Sistema Registro de Preços
TERMO DE REFERÊNCIA
1

DO OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a Seleção de preços para Contratação de Empresa
Especializada em serviços funerários para o atendimento a pessoas carentes do
Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, conforme condições estabelecidas no
Anexo 1, na Proposta Comercial, e na Minuta de Contrato, que integram o presente Edital.

LOTE 1: Valor Máximo R$ 23.055, 00 (Vinte e Três Mil, Cinquenta e Cinco Reais).

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM COTADOS E DEMAIS INFORMAÇÕES

Especificação

Item
1

Urna

mortuária

Alça

Dura

Unid.

Quant

Preço Unit.
Máximo R$

Preço Total
R$

UN

10

1.610,00

16.100,00

UN

10
500

583,33
2,25

5.830,00
1.125,00

envernizada
2
3

Tanatopraxia
Km Translado

Km

ATENÇÃO IMPORTANTE:
a) O Objeto desta licitação deverá ser de 1ª qualidade, não sendo aceito outra forma;
b) O proponente ao fazer sua proposta, afirma estar ciente que deverá fazer a entrega do
objeto desta licitação, parceladamente, independente da quantidade ou do valor
exposto em ordem de fornecimento, visto que os mesmos serão feitos somente
c)

quando necessários.
Caso o proponente vencedor não respeite essa regra, estará sujeito as Sanções

Administrativas, previstas em lei;
d) Serão aceitas e consideradas apenas duas casas decimais após a vírgula nas propostas
de cada item e no valor total do item;
e) As quantidades indicadas são apenas de caráter estimativo, não sendo obrigatória por
parte da Administração, a aquisição de nenhum dos itens, que será feito somente em
f)

caso de necessidade;
Os preços do objeto desta licitação foram averiguados com o comércio regional, sendo
totalmente exequíveis.

-
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ANEXO li

Pregão Presencial nº 32/2015 - SRP
RAZÃO

soe IAL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CN PJ Nº:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ENDEREÇO COM P'LETO:
TELEFONES:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PLANILHA DE PREÇOS

Peda presente, apresentamos nossa proposta de preços para (inserir
o objeto da licitação),conforme termos do Edital de Pregão Presencial nº 32/2015.

1

2
3

Unid.

Especificação

Item

Alça

mortuária
Urna
envernizada
Tanatonraxia
Km Translado

Quantidade

Preço
Unit.
Máximo
R$

Preço Total
R$

Dura

*Inserir valor total por extenso
OBS:

1) Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos, todas e
quaisquer despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou indiretamente,
decorram do fornecimento do objeto licitado, inclusive despesas com a instalação para
o perfeito funcionamento da Coifa.
VALIDADE DA PROPOSTA (MÍNIMO 60 DIAS CORRIDOS):
XXXXXXXXXXXXXXX:KXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx

Identificação e assinatura do representante legal da licitante

Observação: -

Além do exigido no item 4.3 do edital, será desclassificada a

proposta que não conter a descrição precisa dos produtos ofertados equivalente à do
solicitado; e quantidades;
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ANEXO Ili

Razão Social da Licitante
Edital de Pregão Presencial nº 32/2015 - SRP

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do
Processo Licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº 32/2015 , instaurado por
essa

Prefeitura

Municipal,

que junto à empresa xxxxxxxxxxxxxx,

localizada à

xxxxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxxxxxx, que até a presente data não fomos
condenados nas sanções do inciso Ili e IV, art. 87, da Lei 8.666/93, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as
penalidades da Lei.

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxx de1QQQ$.

Identificação e assinatura do representante legal da licitante

f

---
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ANEXO IV
Razão Social da Licitante
Edital de Pregão Presencial nº 32/2015 - SRP

MODELO DE DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 9.854/1999)

................................. ,
representante
Identidade nº

inscrito

no

CNPJ

nº

legal o(a) Sr(a)

,
,

por

intermédio

de

seu

portador(a) da Carteira de

e do CPF nº

, DECLARA, para fins do

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

············································

(data)

····························································
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ

•

CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131CEP 86.680-000
FONE OXX44 3312-1150
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR

ANEXO V

Razão Social da Licitante
Edital de Pregão Presencial nº 32/2015 -- SRP

MODELO DE DECLARAÇÃO (cumprimento da Lei nº 10.520/2002)

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade
Pregão Presencial nº 32/2015, por seu representante legal, declara, na forma e sob as
penas impostas pelo artigo 4°, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que
cumpriu plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo Edital em
referencia.
Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as
penalidades da Lei.

xxxxxxxxxxxxxx, em xx de xxxxxxxxxxx de xxxx

Identificação e assinatura do representante legal da licitante
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ANEXO VI

Razão Social da Licitante
Edital de Pregão Presencial nº 32/2015 - - SRP

(MODELO)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU
ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que recebemos todos os
documentos e anexos referentes ao edital do processo licitatório declinado e tomamos
conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das
obrigações objeto da licitação.

_________ de

de __

(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa proponente)

CARIMBO CNPJ
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ANEXO VII
Razão Social da Licitante
Edital de Pregão Presencial nº 32/2015 - - SRP

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas
previstas neste ato convocatório, que a empresa--------------------------------------------------nº.--------------------------------------é
--------------------------------------------------CNPJ
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento
previsto na lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos

termos

declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de preferência
como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial no
32/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.

_________ de

de

(Assinatura e carimbo do representante legal da empresa proponente)

CARIMBO CNPJ
\

lI

-- -
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ENTRE

SI

CELEBRAM

SENHORA

DAS

O

Nº

, QUE

MUNICIPIO

GRAÇAS

E

A

DE

NOSSA

EMPRESA

·······························································································
Pelo presente instrumento particular de ata de
registro de preço, de um lado, o MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, pessoa jurídica de direito
público interno, sediado Praça Dep. Nilson B. Ribas, 131, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Paraná, inscrito no
CNPJ sob o nº 76.970.300/0001-65, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, S.r. Joao Pineli Pedroso, e de outro lado a
....................... .
, pessoa jurídica de direito privado, situada à
.......................................................................

na

cidade

de

Estado

........................................ portador (a) do CNPJ nº 0........
doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por
. .. , portador (a) do Cadastro de
Pessoa Física nº . ..
.. ..
.. .
e da Cédula de Identidade RG nº
.
convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1,
Seleção de preços para Contratação de Empresa Especializada em serviços funerários para o
atendimento a pessoas carentes do Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, conforme descrito no
Anexo 1, parte integrante deste edital, Pregão Presencial nº 326/2015 - Sistema de Registro de Preços, que
integram este instrumento, conforme itens abaixo relacionados:

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME
2.1 A presente relação jurídica contratual é disciplinada, integralmente, pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002,
publicado no D.O. de 18/07/2002 e suas alterações e Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, publicado no D.O. de
09/08/2000 e suas alterações, subsidiariamente pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e,
fundamenta-se no procedimento licitatório, modalidade de Pregão Presencial nº 32/2015, que faz parte integrante
deste instrumento, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de

ordem pública pertinentes.
2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições da
Legislação constante desta cláusula, regulados pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e atas e disposições de direito privado, na forma
preconizada pelo art. 54 combinado com o inciso XII, do art. 55, da Lei 8.666/93.
2.3 O Contratante providenciará a publicação desta ata, por extrato no Diário Oficial do Município, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DAS DESPESAS
3.1 O valor total é de R
.
3.1.1 O CONTRATAN TE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba,

inclusive quanto ao quantitativo previsto.
3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato correrão as expensas de recursos
provenientes das seguintes dotações orçamentárias:
03.001.04.122.0003.:Z.301.3.3.90.39.00.00.01000
13.001.08.244.0008:2131.3.3.90.39.00.00.01000
3.3 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado deste Contrato. De acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da Lei nº 8 666/93,
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nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em Lei, salvo, às supressões
resultantes de acordo celebrados entre as partes.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 O faturamento deverá ser efetivado logo após entrega/execução, mediante Nota Fiscal/Fatura;
4.2 O pagamento será efetuado em até trinta dias após a entrega da Nota Fiscal;
4.3 A critério do CONTRATANTE, será procedida consulta junto aos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que SE! refere o inciso XIV do art. 4° da Lei nº 10.520/02, antes de cada pagamento a ser
efetuado à CONTRATADA, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições de habilitação
exigidas na licitação vinculado a este contrato, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do
processo próprio.
4.4 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela
CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente regularizado.
4.5 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa
que porventura lhe tenha sido aplicada.
4.5.1 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no
CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente,
a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
4.6 Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro inicial do
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de
príncipe, configurando área econômica extraordinária ou extracontratual.
4.7 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PRAZO

5.1 08 produtos deverão ser executados assim que solicitados, conforme necessidade deste
município

5.1.1 Para a solicitação de entrega, o CONTRATANTE obedecerá a informação da existência

de recursos orçamentários, que indicarão quais os quantitativos do pedido.
5.2 O recebimento dos Produtos dar-se-á pela verificação da qualidade e quantidade solicitada e
consequente aceitação pelo chefe ou coordenador destinado;
5.2.1 Caberá ao gestor do contrato rejeitar total ou em parte, os produtos entregues em
desacordo com o objeto deste.
5.2.2 A aceitação dos produtos contratados, somente ocorrerá após conferência dos
quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusado aquele que não
atenda, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostre incompatível com
padrões de qualidade contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do gestor do contrato,
quando ocorrer o ato de entrega dos referidos produtos.
5.3 Os fornecimentos deverão observar as especificações deste instrumento e as disposições
constantes do Código de Defesa do Consumidor Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis e previstas em lei especial, quando for o caso.
5.4 Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do objeto a que
se refere o contrato;
5.5 No curso da execução do objeto contratual, caberá ao CONTRATANTE, diretamente ou por
quem vim a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo
daquela exercida pela CONTRATADA
5.5.1 A presença da fiscalização
5.5.2

do

CONTRATANTE

não

elide

nem

responsabilidade da CONTRATADA.
A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento,

CONTRATADA às sanções previstas neste contrato e na legislação pertinente.

I

diminui

a

sujeitará a
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5.5.3 O CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, por escrito, as deficiências porventura verificadas
nos fornecimentos, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.
CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:
6.1 Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que os fornecimentos sejam realizados com
esmero e perfeição; e solucionar os problemas que porventura venham a surgir, relacionados particularmente
com a entrega;
6.2 Manter durante a execução do contrato as condições que ensejaram sua contratação; e não transferir a
outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto desta contratação sem prévia e expressa anuência da
Contratante;
6.3 Todas as despesas inerentes aos fornecimentos contratados, inclusive as de pagamento com eventuais
acidentes de trabalho ou danos de qualquer espécie, aqui entendido, quaisquer envolvidos, responsabilizando-se
também por danos a terceiros; encargos e impostos, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com o fornecimento do objeto contratual;
6.3.1 A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos e impostos, não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.
6.4 Pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o
acompanhamento por parte do CONTRATANTE;
6.5 O objeto deverá ser entregue diretamente local indicado na ordem de compra, mediante a solicitação e
quantificação do Gestor do Contrato;
6.6 Considerar pelo preço unitário contratado, os valores das despesas decorrentes da entrega respectiva, e
ainda, caso seja necessária a sua posterior devolução, por defeito do bem ou se estiver fora de especificação
contratada;
6.7 Todo e qualquer fornecimento fora das especificações contratadas e além das solicitações do
CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;
6.8 Qualquer impeclimento que houver no decorrer desta contratação, devendo a CONTRATADA em caso de
motivada ausência ou empecilho no fornecimento, responsabilizar-se pelos danos eventualmente causados;
6.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto desta contratação sem prévia e
expressa anuência do CONTRATANTE;
6.1 O Quando da subcontratação dos produtos aqui contratado, total ou parcialmente, a CONTRATADA
obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo
solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;
6.11 Manter durante todo o período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas
condições de nabilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.
Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:
6.12 Obedecer aos critérios de remuneração previsto neste contrato, desde que cumprida as exigências
explicitadas neste instrumento;
6.13 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições contratuais;
6.14 Acompanhar e fiscalizar ata podendo sustar, mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimentos quando
os mesmos não estiverem dentro das normas e especificações;
6.15 Comunicará CONTRATADA as irregularidades observadas no fornecimento;
6.16 A solicitação expressa ou via telefone, de entrega de produtos, através da Administração (gestor do
contrato).
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES
7.1 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, o
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

advertência;
li - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o
proposto e o estabelecido neste contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
1 -

l l
'
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Ili - multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial,
sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE, e ainda sem prejuízo das
demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato quando o inadimplemento ensejar a rescisão
contratual;
V - A CONTRATADA ensejar o retardamento da execução deste objeto, falhar ou fraudar na execução do
objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar
com a Administração Pública e, será descredenciada junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.
§ 1° - A multa devida, será descontada dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou quando for o caso,
cobrada judicialmente;
7 .2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a CONTRATADA inadimplente as demais
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis
preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;
7.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA
apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a
respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da notificação.
CLÁUSULA OITAVA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de
acordo com o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 na forma a seguir:
§ 1° - São motivos para a rescisão da presente ata:
1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; ou o cumprimento irregular respectivo;
li - a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do
fornecimento, nos prazos estipulados; o atraso injustificado no início do fornecimento; ou a paralisação do
fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
Ili - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de forma não admitida neste contrato,
sem anuência da contratante;
IV - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;
V - o cometimento reíterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do§ 1 º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
VI - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado; ou a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
VII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
VIII - a supressão, por parte do CONTRATANTE, do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permitido no § 1 ° do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
IX - a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;
X - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes dos
fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato;

--

--
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XII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 2° - A rescisão do contrato poderá ser:
1 - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos Ia Vil
e XI do parágrafo anterior;
li - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
Ili - judicial, nos termos da legislação;
a) a rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
b) quando a rescisão ocorrer com base nos incisos Vil a XI do parágrafo primeiro, sem que haja culpa da
CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito a:

1 - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
li - pagamento do custo da desmobilização.
8.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a CONTRATADA inadimplente as demais
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis
preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;
8.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA
apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a
respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da notificaç:ão.
CLAUSULA NONA: DA VIGÊNCIA

9.1 A vigência desta ata, terá início depois de cumpridas as formalidades legais e perdurará até a data de
...........................................
..
, podendo sofrer prorrogações conforme a lei 8.666/93, e
de acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

10.1 As partes elegem o foro da Comarca de Santa Fe - PR, para dirimir toda e qualquer questão pertinente
ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.
_
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam a
presente ata em 02-"(dua~s de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e
achado conforme, perante ·dlas testemunhas, a todo o ato presentes, vai pelas partes assinado, as quais se
obrigam a cumpri-la.
Paraná, em

(

/_

/

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças, Estado do

Joao Pineli Pedroso
Prefeito Muniêlpai
CONTRATANTE

/

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF -

CPF
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DA . --- PROCURÂD-ORIA JURÍD-ICA--

-----·-

-

-------------------

- -

-

--- -

-PÃRÃ- - U-NIDADE DE LICIT-AÇÔES - -

Nossa Senhora das Graças, 06 de Agosto de 2015.

MODALIDADE

OBJETIVO:

PREGÃO PRESENCIAL N.0 32/2015
SISTEMA
REGISTRO DE PREÇOS - TIPO - MENOR PREÇO
GLOBAL
----· ...
Seleção de preços para Contratação de Empresa Especializada
em serviços funerários para o atendimen I n 1 pessoas carentes
do Município de NOSSA SENHORA DAS<: l1AÇAS, Estado do

Paraná.

À apreciação deste setor Jurídico, para análise e aprovação, nos
termos do paráqrafo único do art. 38 da lei de lic;~....,r;ões e contratos
administrativos, minuta de edital de licitação e seus anex+. "'Ob a modalidade
Pregão Presencial n.0 32/2015
Examinadas a análise da documentação apreser+vía denota-se as a
existência das cláusulas necessárias, conforme previsão c0 ida na lei federal
8.666/03, e na Lei federal nº 10.520/02, visto que pre"e'ltes às cláusulas
essências, sem quaisquer condições que possam tipif-"r preferências ou
administrações, encontrando-se o processo em condições
ser autorizado se
conveniente à Administração Pública.
f'"'I

Atenta-se, porém, para autuação e n 1mpr -:;o
procedimento, nos termos do art. 38 da lei nº. 8.666/9° _

É o parecer

Assessoria Jurídica

do

presente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ

•

CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131CEP 86.680-000
FONE OXX44 3312-1150
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR

EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2015

'-

TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL

A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, conforme abaixo especificado:
Objeto: Seleção de preços para Contratação de Empresa Especializada em serviços funerários
para o atendimento a pessoas carentes do Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO
DO PARANÁ.
Abertura: 01/09/201.5
Valor Máximo: R$ 23.058,30 (Vinte e Três Mil, Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos).
Horário: lOh00min.
Recebimento dos Envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preço:
Até o dia 01 de Setembro de 2015, até ás 09h00m na Sala de Reuniões das Licitações, sito a
Praça Deputado Nilson Batista Ribas, nº 131 - Nossa Senhora das Graças, Paraná. Os
interessados deverão retirar pessoalmente o edital e demais informações, que se encontram a
disposição no Setor de Licitação da PREFEITURA M
O Edital será entregue de forma impressa.
Nossa Senhora das Graças - Es

1º

JL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.

do Pa

~

11 de Agosto de 2015

-
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e Nossa Senhora das Graças,
íouições legais,

PORTARIA Nº 90/2015

O Prefeito do Município de Nossa Senhora das Graças, Estad
do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

go
a:

de AUXILIAR DE SERVIÇOS

Exonerar do cargo de SERVENTE DE OBRAS, o Sr:
ADIVALDO PEDRO MARIANO, motivo aposentadoria a partir de

28/07/2015.
PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

~UMPRA-SE

Edifício da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Graças,
em 28 de julh

~ Senhora das Graças,

015.

/,))15.
JO

~ROSO
.micipal

DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
1\W QQJ'.l\M.t!ó.
' 76 970 3()()/0001 ~5
ON BATISTA RIBAS. 131CEP 86 680-000
'ONE OXX44 3312-1150
SENHORA DAS GRAÇAS - PR

A. DE LICITAÇÃO

IOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,
t Der·
o Nilson Batista Ribas, 131,
65,
ato representado pelo Prefeito
, e funções, senhor João Pineli Pedroso,
nos termos do Artigo 24 caput, inciso II,
uas alterações, conforme quadro abaixo:
AÇÃO Nº 050/2015

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
rs·1 AQO QQff\.BM-!Ll
CNPJ 76 970 300/0001-65
PRAÇA OEP NILSON BATISTA RIBAS, 131CEP 86 680-000
FONE OXX44 3312-1150
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR

EDITAL

DE

LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N!! 32/2015
TIPO - MENOR PREÇO GLOBAL

A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, conforme abaixo especificado
Objeto: Seleção de preços para Contratação de Empresa Especializada em serviços funerários
para o atendimento a pessoas carentes do Murncípio de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, ESTADO
DO PARANÁ.

\ DE CNPJ N: 61.198.164/0001-60

npresa especializada no ramo de
; Fiat Palio, placas AYP 9518 e AYP
úde do Município.

09.3.3.90.39 .. 00.00.3 l 497

Abertura: 01/09/2015
Valor Máximo: R$ 23.058,30 (Vinte e Três Mil, Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos)
Horário: l0hOOmin.
Recebimento dos Envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preço:
Até o dia 01 de Setembro de 2015, até ás 09h00m na Sala de Reuniões das Licitações, sito a
Praça Deputado Nilson Batista Ribas, nº 131 - Nossa Senhora das Graças, Paraná. Os
interessados deverão retirar pessoalmente o edital e demais informações, que se encontram a
disposição no Setor de licitação da PREFEITURA MUNfClf>Al DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.
O Edital será entregue de forma impressa.

')
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Nossa Senhora das Graças - Es,iqo do Par~ht 11 de Agosto de 2015

/.

a Senhora das Graças, Estado do Paraná,
J

lso
JNICIPAL
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Livro: 0166-P
Folha: 007
República Fcderarix a do Hravil

Se:rvico Nota.:rial.
e
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Estado do Purunú

Comarca de '\o, a Esperan\'ª

-/

FLS.
Nel.•o:n Cario• Gon.gora de Lucca.
Notá.rio e Tabelião de Proteat.o

PROCURAÇÃO PÚBLCA BASTANTE QUE FAZ
PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMIUAR
NOVA VIDA L TOA ,.,a forn-a aca xc

._
S A I B A M tccos Q~a-·:s es e lnstn. nento Público
de Procuração bastante v,rem que aos dezenove ias :.:o
es ::e u ho do ano de
1
dois mil e treze (19/07/2013), nesta cidade, munic·p,o E:: cerna ~a ce \Java Esperança
Estado do Paraná, neste Serviço Notarial. situado na Rua Pr.:i•essJr Laertes Munhoz
353. perante mim. Tânia Barth de Lucca, Escrevente S ... bs:: ... '.a e o T tular que esta
subscreva compareceu como outorgante PLANO DE ASSISTÉNCIA FUNERAL
FAMILIAR NOVA VIDA LTDA, pessoa Jurídica de - r21·c :::: 3::::0 estabelecida na
Avenida Presidente Cetuho Vargas, 617-8, na crdaae
s:arga-PR mscr.ta no
CNPJ/MF sob o número 12.409.842/0001-80. com IR!:: sob , .!12J681049-4. com
Contrato Social e uma alteração contratua e ::::à:; S :: • cada da Junta
Comerc ai expedida aos 21/06/2013 devida , s~•e arqu acas nestas notas no Livro
nº 29 de Arquivo de Contratos Soe as as :,... as
- __ :J52 ..,:2-stc ato devida'Tlente
representada por seus sócios r = E ~A. BERTO/\JCELO, bras1le1ro
solteiro do corr-ércro nasc de a-: 2.:: _ - · ?92. em Londrina-PR filho de Vald1r
Bertoncelo
e de Maria /. 1:e :~ O era Bertoncelo portador da Cedula de
Identidade RG nº 11.0:5 =-=-8-:.:::: ::::::::R
inscrito no CPF/MF sob n.º
074 526.429-88. resioe-its e :: - : 3_,: r.a Rua Lord Lovat, 618 nesta ciaade de
Nova Esperança-PR e t. ·. • - D- ::
E,RA BERTONCELO. brasileira solteira.
estudante, nascida aos 18 :: 13:;,~ e~~ _;::narina-PR. filha de Valdir Bertoncelo e de
\faria Alice de Olive ra Be-tc :::e: portadora da Cédula de Identidade RG nº
11.058.453-9-SSPPR
"s.:- '.a "G CFF; 1F sob n.0 074.052.379-16, residente e
domiciliada na Rua L·::·;:: _::: a: 5 E nesta cidade de Nova Esperança-PR, a
presente, jund,carrierite caoaz rec nhec da como a orópria por mim. consoante os
documentos apreser·ados do a e cou "e. E pela mesma outorgante na pessoa de
seus represemar-tss
e '::
L q..e por este público instr .rrne-ito e 10s rr'e'hores
termos de direito
nome a t: constitui seu bastante orocuracoVALDIR
BERTONCELO. brasilerrc casado. empresario. nascido aos 05105/í 963 em
Jussara-PR f11no de N cola Bertonce o e de Ruth Mor, Bertoncs o portador da
Cédula de ldenticade ~~G 1 3 574.146-1 SSPPR.
nscrrto n:) CPF'Ui:" sob n
1
279.529 24 -68 resiocnte e dorruciliado na RL,a Lord Lovat 618 resta craade ae
Nova Esper ar-ça-Pk a ~ue111 confere poderes amplos gerais e 1iírn1tados oa ·a gerir e
administrar todos os negócios e interesses da errpresa outorgante podenao
comprar. ver-der e cornerciatizar mercadorias e prestar serviços relacionados com
seu ramo de negócio, pactuar preços prazos Juros. multas, modo, local de
pagamento e demais condições. mesmo penas: receber quaisquer quantias devidas
seja por contratos ou ttulos. poaendo cobrar amigavelmente ou judicialmente todos
os seus devedores comprar vender. cornprorrussar. financiar hipotecar permutar
alugar. dar e receber em pagamento, ou por qualquer outra forma e título adquirir
moveis. veículos. telefones. ações, cotas (quotas). créditos. títulos e demais direitos
que a empresa outorgante possua ou venha possu.r firmar compromissos. acordos e
contratos de qualquer natureza passar recibos dar e receber quitação, transrrutrr ou
/
receber d e to
do ,,., ...: -:- cesso assun 1r oonqacoes responder e obriga
e r~s
El
c1
-o
_ce er a~e ta
ª'"'..Jlf rescindir

= =- .

°

hS /
·

1::0s 0L pa ttcuíares
ass a
::: ·e:: -:'c...,u:, ·aze:: .rans erencias solicitar 2d via de
entes e~ p aca-. fazer v stonas. pagar e quitar débitos multas e demais taxas
existentes reoresenta-ta em Juízo ou fora dele constituir advogados e seus;
honoranos. bem como destituí-los com os poderes da cláusula "AO JUDICIA", para
foro em geral em qualquer Juízo ou grau de junsdrçào propor contra quem de dire:
as ações competentes e defender nas contránas participar de audiências fazer
acordos. receber e env ar notificações. contrair empréstimos e financiamentos. firmar
contratos de abertura elevação ou redução de crédito, perante quaisquer
estabe ecunentos bancários onde com esta se apresentar. inclusive BANCO
BR .... DESCO S/A BANCO DO BRASIL S/A BANCO ITAÚ S/A, CAIXA ECÔNOMICA
F:.=O:::R..._~, >-JSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO BANCO MERCANTIL DO
BR.- L S ;--. BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A-BANESPA. BANCO
CEP BRASIL S/A BANCO ABt-.. AMRO REAL SI.A. BANCO SUDAMERIS
....
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO :.o PARANÁ COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
~STE DO PARANÁ - SICOOB NOROESTE DO PR
BANCO
O DO BRASIL - SICOOB S,A uNIBANCO S/A utrl zando os créditos
a e nos me os que 'ore1T con .. encronados promover operações de
_ irnentar e encerrar contas correntes. aplicações e outras de
3• ~e=3 assinar propostas de abertura e/ou encerramento de contas:
~ 3 rn ·a::a de extratos, talões de cheques e cheques devolvidos:
o e s e contra-ordens· reconhecer saldos: emitir assinar
co tar cauc onar avalizar e protestar cheques ordens de
ss • as letras de câmbio. duplicatas e cernais trtu os de
a.... r zar créditos e débitos em conta· efetuar depósitos
tas ... e ,alares
recadastrar contas renovar contratos
ca ce a entes de cartões magnéticos fazer mo. rrnentaçáo
enovar senhas. firmar contratos e prestação de
r

E'~_ ' f?_ e cort-a CS

':),,C

uv-U

b
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~L~S~·:=:::::::~?

m n.cics
Propne a

t-anouras
públicas __
T eiefónicas
r
Renda Car .~

e_ar::: u entes

~a ,._a Ecor-órnrca
raca 'lo Junta de
_ -~P- - =- 2 as urtas Comerciars que se
e_ :,U 2 com esta se apresentar tudo
_ : , -2~ se, jurtaodo e desentranhando
entes
prestando declarações e
esclarecirneruos
·-- ra:er le .ar tarnentos etirar certidões.
assinar alterações sre encra de cotas, fazer aumento. redução
ou inteqranzaçáo
:= a ~ a en presa outorgante. resolver quaisquer
problemas de ordem 3._3 s a podenco contratar e dispensar f uncionános fazer
entrevistas. se -2 õ-:::
?' sa.ancs funções. horários e demais condições. assinar e
dar baixa em ca -= as oe raoal o assinar contratos de experiênc a 'lo-':iuerer e
acompanhar
_ Jd:.:Jes ê escisào de contratos de trabalho· paqar as
importâncias corresooncentes e receber quitaçao firmar acordos e compromissos.
assinar o cue precise for no tocante ao FGTS - Fundo de Garanta por Tempo de
Serviço Seguro Desemprego e PIS - Programa de Integração Social. recolher taxas,
assinar guias. preencher e assinar requenmentos. fichas e cadastros perante à Caixa
Econômica Federal· transigir em Juizo ou fora de.e nos acertos trabalhistas.
expressanao sua ccncordancia nas respectivas resc sões ou acoraos. juntar.
apresentar e retirar documentos. apresentar provas e .usuftcações. prestar e assinar
as cec aracões necessá-ias ~~-e denrio todos os in eresses aa empresa outorgante,
e
.
~'"='""'"'.
e ç:::. - ~-~~e ·:- do

a~:

~:: ye

Livro: 0166-P-/:
Folha: 008 -Rl:púhlica Federa tiv .1 do Brasil
Extadu do P:iran~í
Comarca d~ .\o, a l•.,pcrança

Serviço No-tarial.
Pro-tes-to de Tí-t-..._
Nelson. Carlos Gongora. de Lucca.
:Not.airio e Tabelião de .P:rotee1;o

presente mandato podendo substabelecer no todo oi, em partes se lhe convier Os
representantes da outorgante declaram que assume toda a responsabilidade
civil e penal, pulos documentos apresentados e pelas declarações aqui
prestadas. De como assim disseram, do que dou fé. pediram que lavrasse a
presente. que lhes sendo lida, aceitam. assinam e outorgam dispensando
expressamente a presença e assinatura das testemurr1as nstrumentárias conforme
disposto no artigo 11.2 18 do Código de Normas da GGJPR Procuração protocolada
sob nº 00535/2013 no Livro de Protocolo Geral nº 03 nesta aata (a) AFONSO DE
OLIVEIRA BERTONCELO. AMANDA DE O~IVEIRA BERTONCELO. NELSON
CARLOS GO~GORA DE LUCCA Nada mais. Nova ~spe~a 19 de Julho de 2013.
Custas· RS 54.23 - VRC 384 62 Eu __
.., :::.---------·
(Nelson Carlos
Gongora de Lucca)
uco e raso

110..ne 2013

____..,..___ da verdade
/
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.,,_--e_

NELSON CARLOS GOtyGORá DE LUCCA
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Sistema

FLS.

NOVA

ASSIS
fUMERAL
SISTEMA NOVA VIDA DE SEllVIÇ0:5 FUNERAIUOS LTDA - ME.
AV, Pl'9Siden te Getulio Va,gas, 617 B - C-tro - FONE (044) 3252-11116

CNP.J: 12.409.u2/0001.-0

-

INSC. ESTADUAL: ISENTO

ASTORGA -PR

Pregão Presencial nº 32/2015
CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pela presente, credenciamos o (a) Sr. RONALDO APARECIDO DA
SILVA, portador da Cédula de Identidade No. 8.966.481-0 e CPF No. 038.125.13900, a participar do procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 32/2015, sob
modalidade de PREGÃO, instaurado por esta Prefeitura.
Na qualidade de representante legal da empresa SISTEMA
NOVA VIDA DE SERVIÇSO FUNERARIOS LTDA - ME, inscrito no CNPJ:
12.409.842/0001-80 situada a Avenida Presidente Getulio Vargas, 617 B, centro na
cidade de Astorga -· Pr, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o
de oferecer lances em nome da empresa e de renunciar ao direito de interposição
de recurso.

ASTORGA, 24 de Acp.;t.o de 2015.

-

'i2.409.842/0001-80

SISTEMA NOVA VIDA DE
SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. - ME

AV PRES. GETULIO VARGAS, 617-8 - CENTRl
~730-000 • ASTORGA • PARAl'l!

.,serviço
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REGISTRO
GERAL

REPÚ_BLICA FEDERA_:rlVA DO _B_f<AS_i_t::

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NAC:IONAL
DATA Dl~
EXPEDIÇÃO

8.966.481 O

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA
ll'!STITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

17 / 03 / 20QQ

NOME

RONALDO APARECIDO DA SILVA
FILIAÇÃO

JOSE BENEDITO DA SILVA
FRANCISCA APARECIWBERNARDO DA SILVA
NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

·,
DOC.

11/03/1982

SANTA FE/PR
ORIGEM
COMARCA=ASTORGA/PR,SA~
NA '
C.NASC 2121,LIVR0:3A,FOLHA=52V
.
)

CPF

OIIOfT]QA

•

DD

.

ASSINATURA

.....~

W~ó¼l NASCIMêNro FILHO

LEI N' 7, 116 DE 29/08/83

•••

·
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~ ffiULAA. ·

..::-~.

CARTEIRA DE IDENTIDADE

"

Sistema

NOVA
ASSIST ClA FUNERAL
SISTEMA NOVA VIDA DE SERVI ÇOS FUNERARI OS LTDA · ME.
AV. p,.s~te Getulio Va..-, 1117 B - C-tro - FONE (044 ) 3252-116&
CNP.I: 12A09 .M2J0001 -80 · INSC . ESTADU AL: ISENTO
ASTORG A -PR

Pregão Presencial nº 32/2015

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do Processo
Licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial nº 32/2015 , instaurado por essa Prefeitura
Municipal, que junto à empresa SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS
LIDA - ME, localizada à Avenida Presidente Getulio Vargas, 617 B - Centro, na cidade de
Astroga - PR, que até a presente data não fomos condenados nas sanções do inciso III e IV,
art. 87, da Lei 8.666/93, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

ASTORGA, 24 de Agosto de 2015.

SISTEMfr.f.lA\:ffr'mT'i11
'u"Y,14....••

12.409.842/0001-80

· -

ÍÍ2.409 .842/0001-Sõ'
1~
c1-T
. ~, .,,..,
"""'~. \..••
l
l-

SERV1Çu'..'
1

11,

1-'"\

\Ih •
...

r,:-1..

:~~AR!OS , ..,- .. - N é

AV PRES. GE7:JLIO VAi'C í S, ô.7-: · CENTRO
nte-r::in_,..,,n • A<;TORGA - PARANÁ)

I

Sistema

SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇO$ FUNERAJUOS LTDA - ME..
AY- p..,..i.,te Getulio Vargas, 1517 8 - C- tro - FONE (044) 3252-111115
CNPJ: 12A09Jl42.Q001-ao - INSC. ESTADUAL: ISENTO

ASTORGA -PR

Pregão Presencial nº 32/2015

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENORES

SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA ME., inscrito no CNPJ nº 12.409.842/0001-80, por intermédio de seu representante legal o
Sr RONALDO APARECIDO DA SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº
8.966.481-0 e do CPF nº 038.125.139-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

ASTOR.GA, 24 de Agosto de 2015.

A VI

RVIÇOS FUNERARIOS LTOA. - ME
NPJ: 12.409.842/0001-80

Sistema

NOVA
SISTEMA NOVA VIDA DE SERVll;oS FUNERARIOS LTDA-ME.
AV. Presidwlte Getu lio Varaas, 1517 B - C-tro - FONE (044) 3252-1166
CNP.J: 12A09.U2/0001~ - INsc. ESTADUAL: ISENTO
ASTORGA -PR

Pregão Presencial nº 32/2015

DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A licitante abaixo assinada, participante da licitação modalidade
Pregão Presencial nº 32/2015, por seu representante legal, declara, na forma e sob as penas
impostas pelo artigo 4°, inciso VII, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpriu
plenamente os requisitos de habilitação, conforme exigidos pelo EditaJ em referencia.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

ASTORGA, 24 de Agosto de 2015.
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NOVA
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SISTEMA NOVA VIDA DE SEllVIÇOS FUNIEIIARIOS L TOA - ME.
AV. P.-W-ta Getu lio Va'11as, e.17 a - C-tro- FONE (044) 3252-116'1
CNPJ: 12.A09.842A>001-ec> - IHSC. ESTADUAL: ISENTO
ASTOllGA - PR

Pregão Presencial nº 32/2015
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que recebemos todos os
documentos e anexos referentes ao edital do processo licitatório declinado e tomamos
conhecimento de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação.

ASTORGA, 24 de Agosto de 2015.

ERVIÇOS FUNERARIOS LTOA. - ME
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Sistema

SISTEMA NOVA VIDA DE SE1,vu;os FUNEl!IAJUOS LTOA • ME.
AV. P'resid-te Getulio Vargas, 1517 li - C-tro - FONE (04,l) 3252-11615
CNPJ: 12A09.M2A>001 -80 • IHSC. ESTADUAL: ISENTO
ASTORGA -PR

Pregão Presencial nº 32/2015
DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas
previstas neste ato convocatório, que a empresa SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS
FUNERARJOS LTDA - ME inscrita no CNPJ nº. 12.409.842/0001-80 é microempresa,
nos termos do enquadramento previsto na lei complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto a exercer o direito de
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Presencial no
32/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.

ASTORGA, 24 de Agosto de 2015.
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DE ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR NOVA VIDA L TOA - ME
CNPJ Nº 12.409.842/0001-80
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL \!,:
;,_L_S_:.:::--e...
-,•-d
-;PLANO

C.

\

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os
abaixo-assinados AFONSO DE OLIVEIRA BERTONCELO,
brasileiro, solteiro, empresário, nascido em data de 25/07/1992 na
cidade de Londrina, Estado do Paraná, portador da Cédula' de
Identidade RG nº 11.055.576-8 - SSP/PR, expedida pela Secretaria
d(~ Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF nº
07 4.526.429-88, residente e domiciliado na cidade de Nova
Esperança, Estado do Paraná, sito à Rua Lord Lovat nº 618, Centro,
CEP 87600-000; e AMANDA DE OLIVEIRA BERTONCELO
brasileira, solteira, empresária, nascida em data de 18/02/1994 n~
cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 11.058.453-9 - SSP/PR, expedida pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado cio Paraná, inscrita no CPF nº
074.052.379-16, residente e domiciliada na cidade de Nova
Esperança, Estado do Paraná, sito à Rua Lord Lovat nº 618,
Centro, ~ 87600-000, únicos sócios da empresa, PLANO DE
ASSISTENCIA FUNERAL FAMILIAR NOVA VIDA LTDA - ME
sediada nesta cidade de Astorga, Estado do Paraná, sito à Avenid~
Presidente Getúlio Vargas nº 617-B, Centro, CEP 86.730-000,
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE
4'1206810494 em data de 07/07/2010, inscrita no CNPJ sob nº
12.409.842/0001-80, resolvam, assim. alterar o Contrato Social.

\

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que gira sob o nome empresarial de "PLANO
DE ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR NOVA VIDA LTOA - ME" e nome fantasia
"PLANO FUNERAL FAMILIAR NOVA VIDA" passa a girar a partir desta data sob o
novo nome empresarial passando para "SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS
FUNERÁRIOS LTDA - ME". E adotará o nome fantasia de "SISTEMA FAMILIAR
NOVA VIDA".
CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa que tem como ramo de
atividade econômica principal (CNAE 6511-1/0L) - "PLANOS DE AUXILIO
FUNERAL" em virtude da presente alteração a partir desta data passa a vigorar
como atividade econômica principal: (CNAE SG03-3/04) - "SERVIÇOS DE
FUNERÁRIAS" que compreende as atividades de funerárias, e como .atívídade
econômica secundária: (CNAE 9603-3/99) - "ATIVIDADES FUNERARIAS E
SERVIÇOS RELACIONADOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE" que
compreende as atividades de remoção e exumação de cadáveres e o aluguel de
locais para velórios e venda de tumbas.
CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência da presente alteração, o Contrato Social
da sociedade passa a ter a redação CONSOLIDADA a seguir, que os sócios
declaram aprovar por unanimidade.

C,

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

~

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2015 17:02 SOB Nº
20154297151.
PROTOCOLO: 154297151 DE 13/07/2015 .. NIRE: 41206810494.
SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
Libertad Bogus

SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 13/07/2015
A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no sita
www.empresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154297151
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PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR NOVA VIDA L TOA- ME
CNPJ Nº 12.40~,.842/0001-80

,(=-----,
QUARTA AL TE:RAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIA\t
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Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os
abaixo-assinados AFONSO DE OLIVEIRA BERTONCELO
brasileiro, solteiro, empresário, nascido em data de 25/07/1992 n~
cidade de Londrina, Estado do Paraná, portador da Cédula' de
Identidade RG nº 11.055.576-8 - SSP/PR, expedida pela Secretaria
ele Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF nº
074.526.429-88, residente e domiciliado na cidade de Nova
Esperança, Estado do Paraná, sito à Rua Lord Lovat nº 618, Centro,
CEP 87600-000; e AMANDA DE OLIVEIRA BERTONCELO,
brasileira, solteira, empresária, nascida em data de 18/02/1994 na
cidade de Londrina, Estado do Paraná, portadora da Cédula' de
Identidade RG nº 11.058.453-9 - SSP/PR, expedida pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrita no CPF nº
074.052.379-16, residente e domiciliada na cidade de Nova
Esperança, Estado do Paraná, sito à Rua Lord Lovat nº 618,
Centro, 87600-000, únicos sócios da empresa, SISTEMA NOVA
VIDA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR L TOA - ME, sediada nesta
cidade de Astorga, Estado do Paraná, sito à Avenida Presidente
Getúlio Vargas nº 617-8, Centro, CEP 86.730-000, registrada na
Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41206810494 em
data de 07/07/2010, inscrita no CNPJ sob nº 12.409.84210001-80,
consolida o presente instrumento:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial de "SISTEMA

NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA- ME", e tem sua sede e foro na
cidade de Astorga, Estado do Paraná, sito à Avenida Presidente Getúlio Vargas nº
617-8, Centro, CEP 86.730-000. E tem por nome fantasia de "SISTEMA FAMILIAR
NOVA VIDA".
CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da empresa tem como atividade
econômica principal: (CNAE 9603-3/04) - "SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS" que
compreende as atividades de funerárias, e ç:omo atividade econômica secundária:
(CNAE 9603-3/99) - "ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE" que compreende as atividades de
remoção e exumação de cadáveres e o aluguel de locais para velórios e venda de
tumbas.
CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital social da Empresa é de R$ 720.000,00
(Setecentos e vinte mil reais) composto de 720.000 (Set~centos e vinte mil) q~otas
no valor nominal de R$1,00 {Um real) cada uma integralmente subscrita e
integralizadas neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios quotista da forma
que segue:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

JUNTA COMERCIAL

DO PAR.ANA

~}

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2015 17:02 SOB Nº
~
20154297151.
PROTOCOLO: 154297151 DE 13/07/2015. _NIRE: 41206810494.
SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 13/07/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site
www.empresafacil,pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154297151
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PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR NOVA VIDA LTDA - ME----::~-..,
CNPJ Nº 12.409.842/0001-80
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
SOCIOS
AFONSO DE OLIVEIRA BERTONCELO
AMANDA DE OLIVEIRA BERTONCELO
TOTAL

QUOTAS
684.000
36.000

CAPITAL R$
684.000,00
36.000,00

720.000

%
95,00
5,00

720.000,00

100,00

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 10/07/2010 e seu
prazo de duração é por tempo indeterminado.
CLÁUSULA QU!NTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a
assegurado, em igualdade de condição e preço direito de preferência
aquisição se postas á venda, formalizando se realizada a cessão delas,
contratual pertinente.

cedidas ou
quem fica
para a sua
a alteração

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.
CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio AFONSO DE
OLIVEIRA BERTONCELO, com
os poderes e atribuições de administrador
autorizado o uso do nome empresarial, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos catistas ou de
terceiros, bem corno onerar ou alinear bens imóveis da sociedade, em suas quotas,
sem autorização de outro sócio.
CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro o
administrador prestará contas justificadas de usa administração, procedendo á
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apuradas.
CLÁUSULA NONA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o
caso.
CLÁUSULA DÉCIMA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial
em outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal a titulo de "Pró-Labore" observadas às disposições regulamentares
pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a
sociedade, continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2015 17:02 SOB Nº
20154297151.
PROTOCOLO: 154297151 DE 13/07/2015, NIRE: 41206810494.
SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 13/07/2015
A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site
www.ernpresafacil.pr.gov.br informando o seguinte código de verificação: PR154297151
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, PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR NOVA VIDA

L TOA - ME

CNPJ Nº 12.40!t842/0001-80
QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

FLS.

seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLÁUSULA DÉGIMA TERCEIRA: O administrador declara sob as penas da Lei de
que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou
em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por
crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Astorga, Estado
do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
deste contrato.
E por estarem assim justos e combinados, lavram, datam e assinam o
presente instrumento em 01 (uma) via, obrigando-se por si e seus herdeiros a
cumpri-lo em todos os seus termos.
Astorga - PR, 08 de julho de 2015.

----··
FIRMA RECONHECIC1t1,
CARTÓRIO VIEIRAf

AMANDA DE OLIVEIRA BERTONCELO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

JUNTA COMfF\CJAl

OOf'ARANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2015 17:02 SOB Nº
20154297151.
PROTOCOLO: 154297151 DE 13/07/2015. _NIRE: 41206810494.
SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTOA
Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 13/07/2015
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

~ Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL
07/0712010
NOME EMPRESARIAL

SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS L TOA - ME
TÍTULO DO ESTABaECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

SISTEMA FAMILIAR NOVA VIDA
CÓOIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E'.:ONÔMICA PRINCIPAL

96.03-3-M - Serviços de funerárias
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECQNÓMICAS SECUNDÁRIAS

96.03-3~9 - Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anterionnente
GO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
1 LOGRADOURO

AV PRESIDENTE GETULIO VAl~GAS

1 NÚMERO

617-8

CENTno

1

COMP!EMENTO

MUNlciPfO

1 BAIRRO/DISTRITO

1 ~~730-000

1

1

ASTORGA
TELEFONE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

1

(44) 3252-6112 / (44) 3252-1166

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
_,,
SITUAÇÃO CADASTRAL

1

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

07/07/2010

ATIVA
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

--

SITUAÇÃO ESPECIAL

1 ~ SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Nonnativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.
Páaina: 1/1

Emitido no dia 16/07/2015 às 09:49:19 (data e hora de Brasília).
Consulta QSA / Capital Social

[ Voltar ]

Preparar igina
para lmpressio

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualtze sua pàgma

~j
http://www.recei ta.fazenda. gov. b r/PessoaJuri di ca/CNP J / cnpj reva/Cnpj reva_Comprov ...

16/07/2015~

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
PARANA

---

GOVEftHO DO ESTADO

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 013606276-56

Certldào fornecida para o CNPJ/MF: 12.409.842/0001-80
Nome: CNPJ NÃO CONST J., NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/12/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
'l
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIOS FUNERRIOS LTDA - ME (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 12.409.842/0001-80
Certidão nº: 125391962/2015
Expedição: 26/08/2015, às 14:38:42
Validade: 21/02/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIOS FUNERRIOS LTDA
- ME
{MATRIZ E FILIAIS) , inseri to (a) no CNPJ sob o n º 1.2. 409. 842/0001-80,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do 'Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j u d i.c :i.ais trabalhistas, inc 1 us i ve no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO
AVN. DR. JOSE SOARES DE AZEVEDO , 48 - 86730000 - CENTRO -ASTORGA - P

Certidão Negativa de Débitos
lnformaç,6es da Certidio :

Data de Emissão:
26/08/2015
Data de Vencimento: 25/09/2015

0

N. da Certidão: 1001237/2015
Código de Autenticação: 7200770160441

lnformaç6e s do Requeren18 :

CNPJ/CPF Requerente: 12.40B.842/0001-80
Requerente:
SISTEMA NOVA VIDA DE SERVICOS FUNERARIOS L TOA - ME
Finalidade da Certidão: Licitação
lnformaçóe s do Contrfb wnte: Empreu/Prestador

CPF / CNPJ:

12.409.842/0001-80

Nome:
Endereço:

SISTEMA NOVA VIDA DE SERVICOS FUNERARIOS L TOA AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 617-B- CENTRO ASTORGA/PR CEP: 86.730-000

É certificado que, verificando os registros de pendência junto a Fazenda Pública Municipal, na presente data, o
contribuinte acima citado não possui débitos vencidos. O Departamento Municipal de Fazenda ressalva o direito de
cobrar quaisquer débitos de responsabilidade acima que vierem a ser apurados.

Quarta-feira, 26 de Agosto de 2015.

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o códig? inform~do acima,
acesse WWW.ELOTECH.COM.BR/NFSE, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e postenor selecionando a
Opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).
•

/

~y

2610612 015

tttpsJlwww.sifge.caixa.gov.br/Errpresa/Crf/Crf/Fg eCFSlrrp-irrirPapel.asp?VAR PessoaMatriz= 18562006&VAR Pessoa= 18562006&VAR Uf= PR &V. ..

FLS.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

Inscrição:

12409842/0001-80

Razão Social:
Endereço:

PLANO DE ASSIST FUN FAM NOVA VIDA LTDA
AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 617-B / CENTRO/
ASTORGA / PR / 86730-000

A Caixa Econônica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art, 7, da Lei 8.036, de 11 de rrao de 1990, certifica que, nesta
data, a errnresa acirra identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Terrpo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2015 a 11/09/2015
Certificação l'almero: 2015081305332692522896

Inforrração obtida em 26/08/2015, às 14:35:26.

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

IP

http&:/lw.\w.sifg e.caixa.g ov.br /Errpíesa/Crf/Crf/F g 1~ FSlrrf)rinirPapel.asp?VAR Pessoa Matriz= 185620'.&VAR Pessoa= 185620'.&VAR Uf=: PR &VAR lnsc:-'..
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
F'roturadoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS L TOA - ME
CNPJ: 12.409.842/0001-80
Ressalvado o direito de a fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:59:30 do dia 28/08/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2016.
Código de controle da certidão: CE21.A9ED.5271.29B5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ASTORGA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR,
CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO E AVALIADOR JUDICI
inscrito no CNPJ sob n 10.535.993/0001-S0F,~
LS:·.::==i:=~?
fone(44)32342118
'-

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA PARÁ, Nº. 515. - CENTRO
ASTORC;A/PR - 86730000

TITULAR
GUMERCINDO ROMUALDO DA SILVA
J U R A M E N T A D O (A)
MARIANA ROMUALDO DA SILVA

Certidão Negativa Nº 1967/2015
C E R T I F I C O que, a pedido verbal de parte interessada e para fins de direito,
que revendo neste cartório a meu cargo, instalado no mês de julho do ano de 1954,
o fichário de registro de distribuição de feitos do M.M. JUÍZO de Direito - VARA
ÚNICA - desta Comarca de Astorga, Estado do Paraná, dele fichário relativamente
a:SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS L TOA-ME, empresa inscrita
no MF/CNPJ

12.409.842/0001-80 estabelecida na Comarca de Astorga, Estado do

Paraná. NÃO CONSTA haver sido distribuído e/ou registrado açõ-~-rti,,,.~u-fõ--N.C
CONCORDATA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL. É o que tenh
relação ao pedido, que me foi feito ao qual me reporto e dou
Gumercindo Romualdo da Silva Oficial Designado , que digitei,

PODER JUDICIÁRIO
Ca

do Distribuidor
EA,~ ~

r
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ: 76.970.300/0001-65

Estado do Paraná

Exercício: 2015

Pregão Presencial

Ata de Realização do Pre ão Presencial nº 32 / 2015
Data e Hora de Abertura da Sessão

01/09/2015

N· da Sessão

Data e Hora de Encerramento da Sessão

Postcão da Sessão

Tloo do Preoâo

Menor Preço

01/09/2015

10:00

or Item

Processo

órcãc Interessado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRA AS
Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O ATENDIMENTO A
PESSOAS CARENTES DO MUMICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR.
Preooenora)

MARIA LUCIAACIOLI MARQUES - Portaria nº 229/2014 de 30/12/2014
Ao O 1 dia do mês de Setembro de 2015, às 10:00 horas, na sala de licitações, a pregoeira designada
pela Portaria nº 229/2014 e a Equipe de Apoio tendo como membros, Letícia Vítor e Joel Soares de
Araujo, reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de lances deste Pregão Presencial,
recebendo propostas e lances, bem como ,analisando e julgando as proposta da empresa participante
e a documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas.
Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelos
interessados presentes,
visando à comprovação de existência de poderes para a formulação de propostas e prática para os
demais atos pertinentes ao certame. O referido credenciamento foi realizado com sucesso, habilitando

a empresa participante, conforme segue abaixo.
A pregoeira deixou em aberto para os participantes se manifestar em

respeito ao credenciamento,

onde, não houve nenhum tipo de manifesto.
Verificando-se que as empresas estavam de acordo com as exigências do credenciamento, e ato
contínuo, foram abertos os Envelopes de nº 1 (proposta
de preço ) das empresas
participantes, e,
com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o presidente da comissão examinou a
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando-se que a proposta da
empresa estava de acordo com os requisitos necessários,
deu-se continuidade ao processo
Licitatório.
Participantes Credenciados
CPF

Doe de Identidade
Nome

CNPJ
Razão ooal

038.125139-00

8966481 O
SSPPR
Ronaldo Aparecido da Silva

12.409.842/0001-80

SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - ME

Prop stas Escritas e Lances Verbais do Pregão Presencial nº 32 / 2015
1 ote Item Quantidade
1

1

10

\Jrndade

e,

Unidades

URNA FUNERÁRIA ENVERNIZADA
Prooostas Escritas

ÇNP./
12.409 842/0001-80

ÇNPI
12.409.842/0001-80

Marca

Valor tJrntáno

Marca

valor Unitário

Razão SoClal
SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNER ARIOS LTDA · ME

Razão Social

1º Rodada
1.610,00

SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNER ARIOS LTDA- ME
Conclusão

12.409.842/0001-80

1 ote Item Q11antidade
1

2

10

1 61 O, 00 Classificado

1.610,00 »>»» Habilitado

SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNER ARIOS LTDA- ME

lJnjdade
Unidades

TANATOPRAXIA
Prooostas Escritas

CNP,J
12.409.842/0001-80

ÇNPJ

Marca

Razão SOCH

SISTEMA NOVÀVIDA DE SER VIÇOS FUNER ARIOS LTDA- ME
Conclusão

12.409 842/0001-80

SISTEMA I\OVA VIDA DE SERVIÇOS FUNER ARIOS LTDA- ME

3

500

Valor Uoitáno
583,33 Classificado

1º Rodada

12.409.842/0001-80

1 ote Item Quantidade
1

Razão Socnl
SISTEMA 1\ OVA VIDA DE SER VIÇOS FUNER ARIOS LTDA- ME

583,33
583,33 >»»» Habilitado

1 /o idade
Unidades

TRANSLADO
Prooostas Escritas

CNP.I

Razão Social

Valor LJrntário

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇA
Exercício: 2015

Estado do Paraná

CNPJ: 76.970.300/0001-65

Pregão Presencial

12.409 842/0001-80

2,25

SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA- ME

Classificado

Razão Sods

ÇNPI

1º Rodada
2,25

12.409.842/0001-80 SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA- ME
Conclusão
12.409.842/0001-80 SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA- ME

2,25 >>>»» Habilitado

Resumo do Pregão Presencial nº 32 / 2015
1

lloidade

ate Item íl11aotidade
1O

Unidades URNA FUNERÁRIA ENVERNIZADA
Valor Inicial
1.610,00

CNPJ
Razão Social
Marca
12.409.842/0001-80 SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA

'

Resultado Final do Pregão Presencial nº 32 / 2015
Unidade: Unidades
Marca
Situação· Arrematado

Lote 1
Item nº 1
Cód. Item: 98010511
Economicidade. 12,97 %
Quantidade 10
Valor Unitário 1.610,00
Valor Total. 16.100,00
Arrematante: SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA. ME
Lote 1
Quantidade 10

Arrematante

Item nº 2

Cód Item: 92010055
Valor Unitário: 583,33

Unidace Unidades
Marca:

Economicidade 1, 13 %
Valor Total· 5.833,30

Situação

SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA. ME

Lote 1
Quantidade 500

Item n°· 3

Arrematante· SISTEMA NOVA VIDA

Valor Final
1.610,00 Arrematante

Cód. Item 83010462
Valor Unitário. 2,25

Arrematado

Unidade· Unidades
Marca·
Situação Arrematado

Economicidade: 25,00 %
Valor Total: 1.125,00

DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA. ME

Resumo de Resultado do Pregão Presencial nº 32 / 2015
12.409.842/0001-80
Lote Item
1
1
1
1

2
3

Qtde
10
10
500

- SIST

A NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LIDA· ME

Unidade Matenal / Servico
Unidades UF<NA FUNERÁRIA ENVERNIZADA

Marca

Unidades T/l,NATOPRAXIA
Unidades TRANSLADO

Quantidade de Itens: 3

Valor Unitário
1
1 610,00

Valo r To tal
16 100,00

583,33

5.833,30

2,25

1 125,00

Total da Empresa: R$ 23.058130
Total do Pre ão Presencial R$ 23.058 30

Em seguida a pregoeira comunicou a empresa participante que abriria o envelope de documentação
da empresa que ofereceru a
proposta,
foram devidamente rubricado o envelope da documentação
pelos membros da comissão de licitação e pelo senhor representante da proponente. Após a rubrica,
passou-se para a abertura dos envelopes documentação
onde, foram verificadas todas as
certidões, sendo
que todas
estavam dentro do prazo de validade juntamente com
todos os
documentos solicitados e todos os anexos do Edital do pregão presencial nº 32/2015. Desta forma a
pregoeira e sua equipe de apoio comunicou representante da empresa que abriria o envelope nº 2 proposta de preço, sendo que foi a unica empresa uma proposta de preço, conforme relacionada.
Analisados todos os demais documentos apresentados, a comissão deu por vencedora a empresa
acima citada, por ter preenchidos todos os requisitos do edital, para o atendimento do objeto. sendo
que adjudicou os itens as empresas acima citada. Deixada livre a palavra e nada mais havendo, a
comissão informou que toda a documentação será encaminhada para o Executivo Municipal, para que
tome todas as providencias necessárias, onde a Pregoeira deu por encerrada a sessão e cujos
trabalhos eu, Letícia Vitor secretária, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada
por mim e pelos membros da comissão de licitação e o representantes das proponentes presentes.

Portaria nº 229/2014 de 30/12/2014

JOEL SOARES DE ARAi.JJO - Membro
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A DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA- ME
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA S~NHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANA

•

CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131CEP 86.680-000
FONE OXX44 3312-1150
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR.

ASSESSORIA JURÍDICA
PARECER FINAL

SÚMULA: Pregão Presencial nº 32/2015 - Sistema Registro de Preços - Tipo Menor preço global.

OBJETO: Seleção de propostas para contratação de empresa especializada

em serviços funerários para o atendimento a pessoas carentes do Município de
Nossa Senhora elas Graças, Estado do Paraná

Analisando o conteúdo do certame licitatório,
entende essa assessoria jurídica estar o mesmo em consonância com a
Legislação de reqência, especialmente no que pertine a lei nº 8.666/93, e suas
posteriores alteração.

Observando o principio constitucional da
isonomia, de modo a selecionar a proposta mais vantajosa para o município,
tendo sido processada e julgada em conformidade com os princípios básicos
da legalidade, impessoalidade, da igualdade e moralidade administrativa,
estabelecidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal que regem as
atividades administrativas.
Igualmente os prazos legais também foram
devidamente observados, cumprindo portanto o certame e o seu objetivo,
portanto estando apto a sua hornoloqaçã .

Nossa Senhora das Gr

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ

•

CNPJ 76 970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131CEP 86 680-000
FONE OXX44 3312-1150
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR

~

.

,f

TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGAÇAO DE PROCESSO LICIT ATO RIO

O prefeito Municipal, JOÃO PINELI PEDROSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de
Licitação, resolve:

OI -ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nr"
b) Licitação Nrº
c) Modalidade
d) Data Homologação
e) Objeto Homologado :

32/2015
Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços:
03-09-2015
Seleção de propostas para contratação de empresa especializada
em serviços funerários para o atendimento a pessoas carentes do
Município de Nossa Senhora das Graças. Estado do Paraná.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedor:
Fornecedor: SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS L TOA - ME
CNPJ/CPF: 12.409.842/0001-80
Item
1
2
3

Unid.

Descrição
Urna mortuária com alça dura envernizada
Tanatopraxia
Km Translado
TOTAL

Quant.

Un ..
Un ..
Km

10
10
500

Valor Unit.
R$
1.610,00
583,33
2,25

Valor. Total R$
16. 100,00
5.833,30
1.125,00
23.058,30

Valor Total Homologado - R$ 23.058,30 (Vinte e Três Mil e Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos)

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (P, ), O~mbrn de 2015

// e

~f

PREFEITlRA Ml 'IC
PRAÇADEP

FAA OXX~-3

PREGAO PRESENCIAL - SISTEMA OE

ATA SISTEMA REGISTRO OE PREÇO 1

PORTARIA Nº 100/2015.

EXTRATO DA ATA OI

O Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Graças Estado
do Parana, no uso de suas atribuições legais resolv e:
Conceder Licença Especial ao Servidor Público Municipal:
EDSON REAMI HE~RIQUE, Conforme Dispõe o Artigo nº 113-A da
Lei Municipal nº 323/9-1 de 25 de Dezembro de 1994, pelo penodo de
trabalho relativo à 2007 /2012. Cuja a Licença será Concedida no Período de 08/09/2015 à 06/12/2015.

..

PREGAO PRESENCIAL ·

.

CONTRATANTE- PREFEITURA MUNICII
CONTRATADA - Sistema Nova Vida de
CNPJ Nº 12.409.842/0001-80

OBJETIVO - Seleção de propostas pa•
serviços funerários para o atendimento
Senhora das Graças, Estado do Paraná.

Publica-se e Cumpra-se.
Edifício _.
Prefeitu~..._,,j!uniq_pal de Nossa Senhora das
Graças, aos 0-1 dias do mês de seterríbro de 4015.

JO,t,~~=

ATA·

ITENS E VALORES DA ATA:
1

1

Descrição

Item
1

Uma mortuária com alça dura envemizac

2 Tanatopraxia
3

Km Translado

TC

~ unicipal

Valor Total - RS 23.058,30 (Vinte t Três Mil e C
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO 00 PARANA
CNPJ 76.970.300/000 1-65

DOTACAO ORCAMENTARIA:
03.001.04.122 0003.2 301.3.3.90.39.00.00.01000
13001 08.244 0008 2.131.3 3.90 39 00.00.01000

PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS. 131CEP 86 680-000
FONE OXX4-4 3312-1150
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR

HOMOLOGADA EM :03/09/2015

TERMO DE ADJCDICACAO E HO~fOLOGACÃO DE PROCESSO LICITA TÓRIO
O prefeito Municipal, JO),O Pl!-.ELI PEDROSO, oo u das atribuiçõ que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente a Lei nr" 8.666193 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de
Licitação, resolve:
,

VIGENCIA : 02/09/2016

Nossa Senhora das Graç~

OI -ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos·
/

a) Processo Nr"
b) Licttação Nr"
e) Modalidade
d) Data Homologação
e) Objeto Homologado ·

32/2015
Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços:
03-09-2015
Seleçã de propostas para contratação de empresa especializada
em serv lços fui erarios para o atendimento a pessoas carentes do
lun cípio de
enhora das Graças. Estado do Paraná

\

_/

f) Fornecedor e Itens declarados V enccdor·

Fornecedor: SlSTEMA NOVA VID A DE SERVIÇOS Ft'NERÁRJOS LTDA. ME
CNPJ/CPF: 12.409.842/0001-80
Item

1

Descrição

Unid.

Quant,

Valor Lnit.
RS

Valor. Total RS

10
10

1.610,00
583.33
2.25

16.100,00
5.833,30
l.125,00
23.058,30

1

l

I

Uma mortuária com alça dura envernizada
Un.
Tanatooraxia
1 Un..
3 1 Km Translado
Km
1
TOTAL

21

1

soo

Valor Total Homolo&ado- RS 23.058.30 (Vinte e Três Mil t Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos)

NOSSA Se<HORA DA GR ~·· { ;,, ~Sro do 201 S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ

•

CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131 - CEP 86.680-000
FONE OXX44 3312-1150

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2015, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS E A EMPRESA SISTEMA NOVA VIDA DE
SERVIÇOS FUNERÁRIOS L TDA - ME

.
Pelo presente instrumento particular de ata de registro de preço, de
um lado, o MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, pessoa jurídica de direito público interno,
sediado Praça Dep. Nilson B. Ribas, 131, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº
76.970.300/0001-65, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo
Excelentíssimo Prefeito Municipal, S.r. Joao Pineli Pedroso, e de outro lado a Sistema Nova Vida de Serviços
Funerários Ltda - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida Presidente Getulio Vargas, 617-8,
Centro, na cidade de Astorga, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 12,409.842/0001-80, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Valdir Bertoncelo, portador do Cadastro de Pessoa
Física nº 279.529.241-68 e da Cédula de Identidade RG nº 3.574.146-1., convencionam e mutuamente estipulam
o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1.
Seleção de preços para Contratação de Empresa Especializada em serviços funerários para o
atendimento a pessoas carentes do Município de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, conforme descrito no
Anexo 1, parte integrante deste edital, Pregão Presencial nº 32/2015 - Sistema de Registro de Preços, que
integram este instrumento. conforme itens abaixo relacionados:

Descrição

Item
l

Urna mortuária com alça dura envernizada

2

Tanatopraxia

.)

Km Translado

,.,

Unid.
Un ..
Un ..

Km

Quant.

Valor Unit.

Valor. Total

10
10

R$
1.610,00
583,33

R$
16.100,00
5.833,30

soo

2,25

1.125,00

CLÁUSULA SEGUNDA: DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DO REGIME
2.1 A presente relação jurídica contratual é disciplinada, integralmente, pela Lei nº 10.520 de 17/07/2002,
publicado no D.O. de 18/07/2002 e suas alterações e Decreto nº 3.555, de 08/08/2000, publicado no D.O de
09/08/2000 e suas alterações, subsidiariamente pelas normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e,
fundamenta-se no procedimento licitatório, modalidade de Pregão Presencial nº 32/2015, que faz parte integrante
deste instrumento, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de

ordem pública pertinentes.
2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições da
Legislação constante desta cláusula, regulados pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e atas e disposições de direito privado, na forma
preconizada pelo art. 54 combinado com o inciso XII, do art. 55, da Lei 8.666/93.
2.3 O Contratante providenciará a publicação desta ata, por extrato no Diário Oficial do Município, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E DAS DESPESAS
3.1 O valor total é ele R$ 23 058,30 (Vinte e Três Mil e Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos)
3.1.1 O CONTRATAN TE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba,
inclusive quanto ao quantitativo previsto.
3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato correrão as expensas de recursos
provenientes das seguintes dotações orçamentárias:
03.001.04.122 0003 2.301.3.3.90.39 00.00.01000
13.001.08244.0008.2.131.3.3.90 39.00.00.01000
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3.3 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado deste Contrato. De acordo com o Parágrafo Primeiro do art. 65 da Lei nº 8.666/93,
nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em Lei, salvo, às supressões

resultantes de acordo celebrados entre as partes.
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE
4.1 O faturamento deverá ser efetivado logo após entrega/execução, mediante Nota Fiscal/Fatura;

4.2 O pagamento será efetuado em até trinta dias após a entrega da Nota Fiscal;
4.3 A critério do CONTRATANTE, será procedida consulta junto aos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei nº 10.520/02, antes de cada pagamento a ser
efetuado à CONTRATADA, para verificação da situação da mesma, relativamente às condições de habilitação
exigidas na licitação vinculado a este contrato, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do
processo próprio.
4.4 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela
CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente regularizado.
4.5 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa
que porventura lhe tenha sido aplicada.
4.5.1 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente no
CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente,
a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
4.6 Os preços poderão ser revistos desde que comprovado o desequilíbrio econômico financeiro inicial do
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis,
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de
príncipe, configurando área econômica extraordinária ou extracontratual.
4.7 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridos após a assinatura do contrato, de comprovada repercussão nos preços
contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PRAZO
5.1 Os produtos

deverão ser executados assim que solicitados, conforme necessidade deste

município.

5.1.1 Para a solicitação de entrega, o CONTRATANTE obedecerá a informação da existência
de recursos orçamentários, que indicarão quais os quantitativos do pedido.
5.2 O recebimento dos Produtos dar-se-á pela verificação da qualidade e quantidade solicitada e
consequente aceitação pelo chefe ou coordenador destinado;
5.2.1 Caberá ao gestor do contrato rejeitar total ou em parte, os produtos entregues em
desacordo com o objeto deste.
5.2.2 A aceitação dos produtos contratados, somente ocorrerá após conferência dos
quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusado aquele que não
atenda, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostre incompatível com
padrões de qualidade contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do gestor do contrato,
quando ocorrer o ato de entrega dos referidos produtos.
5.3 Os fornecimentos deverão observar as especificações deste instrumento e as disposições
constantes do Código de Defesa do Consumidor Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis e previstas em lei especial, quando for o caso.
5.4 l=m nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do objeto a que
se refere o contrato;
5.5 No curso da execução do objeto contratual, caberá ao CONTRATANTE, diretamente ou por
quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das especificações exigidas, sem
daquela exercida pela CONTRATADA.
!5.5.1 A presença da fiscalização

do

~ f5(J

CONTRATANTE

responsabmdadedaCONTRATADA.
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não
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5.5.2 A desconformidade do objeto às condições indispensáveis ao recebimento,
CONTRATADA às sanções previstas neste contrato e na legislação pertinente.

sujeitará a

5.5.3 O CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, por escrito, as deficiências porventura verificadas
nos fornecimentos, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.
CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:
6.1 Cumprir fielmente, os compromissos avençados, de forma que os fornecimentos sejam realizados com
esmero e perfeição; e solucionar os problemas que porventura venham a surgir, relacionados particularmente
com a entrega;
6.2 Manter durante a execução do contrato as condições que ensejaram sua contratação; e não transferir a
outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto desta contratação sem prévia e expressa anuência da
Contratante;
6.3 Todas as despesas inerentes aos fornecimentos contratados, inclusive as de pagamento com eventuais
acidentes de trabalho ou danos de qualquer espécie, aqui entendido, quaisquer envolvidos, responsabilizando-se
também por danos a terceiros; encargos e impostos, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas com o fornecimento do objeto contratual;
6.3.1 A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos e impostos, não transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento.

6.4 Pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o
acompanhamento por parte do CONTRATANTE;
6.5 O objeto deverá ser entregue diretamente local indicado na ordem de compra, mediante a solicitação e
quantificação do Gestor do Contrato;
6.6 Considerar pelo preço unitário contratado, os valores das despesas decorrentes da entrega respectiva, e
ainda, caso seja necessária a sua posterior devolução, por defeito do bem ou se estiver fora de especificação
contratada;
6.7 Todo e qualquer fornecimento fora das especificações contratadas e além das solicitações do
CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;
6.8 Qualquer impeclimento que houver no decorrer desta contratação, devendo a CONTRATADA em caso de
motivada ausência ou empecilho no fornecimento, responsabilizar-se pelos danos eventualmente causados;
6.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os fornecimentos objeto desta contratação sem prévia e
expressa anuência do CONTRATANTE:

6.1 O Quando da subcontratação dos produtos aqui contratado, total ou parcialmente, a CONTRATADA
obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo
solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;
6.11 Manter durante todo o período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.
Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:
6.12 Obedecer aos critérios de remuneração previsto neste contrato, desde que cumprida as exigências
explicitadas neste instrumento;
6.13 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições contratuais;

6.14 Acompanhar e fiscalizar ata podendo sustar, mandar fazer ou desfazer quaisquer fornecimentos quando
os mesmos não estiverem dentro das normas e especificações;
6.15 Comunicar à CONTRATADA as irregularidades observadas no fornecimento;
6.16 A solicitação expressa ou via telefone, de entrega de produtos, através da Administração (gestor do
contrato).
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, o
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:
1 -

advertência;
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li - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o
proposto e o estabelecido neste contrato, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de
empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
Ili - multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial,
sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE, e ainda sem prejuízo das
demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
IV - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato quando o inadimplemento ensejar a rescisão
contratual;
V - A CONTRA TAOA ensejar o retardamento da execução deste objeto, falhar ou fraudar na execução do
objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar
com a Administração Pública e, será descredenciada junto aos sistemas de cadastramento de fornecedores a
que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Contrato e das demais cominações legais.
§ 1º - A multa devida, será descontada dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou quando for o caso,
cobrada judicialmente;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a CONTRATADA inadimplente as demais
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis
preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078 de 11 /09/90;
7.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA
apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a
respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da notificação.
CLÁUSULA OITAVA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de
acordo com o disposto nos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 na forma a seguir:
§ 1 ° - São motivos para a rescisão da presente ata:
1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; ou o cumprimento irregular respectivo;
li - a lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do
fornecimento, nos prazos estipulados; o atraso injustificado no inicio do fornecimento; ou a paralisação do
fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
Ili - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação de forma não admitida neste contrato,
sem anuência da contratante;

IV - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores;
V - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do§ 1° do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
VI - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado; ou a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
VII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;
VIII - a supressão, por parte do CONTRATANTE, do fornecimento, acarretando modificação do valor inicial do
contrato além do limite permitido no§ 1° do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
IX - a suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;
X - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo
ATANTE decorrentes dos
fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou fornecidos, salvo em a
de calamidade pública, grave
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-

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato;

XII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
§ 2° - A rescisão do contrato poderá ser:
1 - determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a VII
e XI do parágrafo anterior;
11 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE;
Ili - judicial, nos termos da legislação;
a) a rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
b) quando a rescisão ocorrer com base nos incisos VII a XI do parágrafo primeiro, sem que haja culpa da
CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito a:
1 -

pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

li - pagamento do custo da desmobilização.
8.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeitam-se a CONTRATADA inadimplente as demais
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis
preconizadas no Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;
8.3 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA
apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a
respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da notificação.
CLAUSULA NONA: DA VIGÊNCIA
9.1 A vigência desta ata, terá início depois de cumpridas as formalidades legais e perdurará até a data de
02/09/2016, podendo sofrer prorrogações conforme a lei 8.666/93, e de acordo entre as partes.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO
10.1 As partes elegem o foro da Comarca de Santa Fe - PR, para dirimir toda e qualquer questão pertinente
ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

~
E, por estarem assim justas e c,_ a
, as partes assinam a
presente ata em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou
enqas, o qual depois de lido e
achado conforme, perante duas testemunhas, a todo o ato pr entes, vai
as pa es as inado, as quais se
obrigam a cumpri-la. /
( .
,
Edifício da Prefeitura M
Paraná, em 03 de Setembro, e 2015.
Joao Pineµt Pedroso
Prefeito Municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
ATA -

Nº 19/2015

PREGAO PRESENCIAL -

Nº 32/2015

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS
CONTRATADA - Sistema Nova Vida de Serviços Funerários Ltda - ME
CNPJ Nº 12.409.842/0001-80
OBJETIVO - Seleção de propostas para contratação de empresa especializada em
serviços funerários para o atendimento a pessoas carentes do Município de Nossa
Senhora das Graças, Estado do Paraná.

ITENS E VALORES DA ATA:
Item
1
2
3

Descrição

Uma mortuária com alça dura envernizada
Tanatopraxia
Km Translado
TOTAL

Unid.

Un ..
Un ..
Km

Quant.
10
10
500

Valor Unit.
R$
1.610,00
583,33
?,?5

Valor Total - R$ 23.058,30 (Vinte e Três Mil e Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos)

DOTACAO ORCAMENTARIA :
03.001.04.122.0003.2.301.3.3.90.39.00.00.01000 - Material de Consumo;
13.001.08.244.0008.2.131.3.3.90.39.00.00.01000 - Material de Consumo.

HOMOLOGADA EM :03/09/2015
VIGENCIA : 02/09/2016
de 2015

Valor. Total R$
16.100,00
5.833,30
1.125,00
23.058,30

• JAGUAPITÃ, 10 DE SETEMBRO DE 20

PREFEITUR~ MlMCIPAL DE ~OSSA SENHORA DAS GRAÇA
ESTADOOOPARA.¾A
CNPJ 76 970 300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS . 131CEP 86 630«()
FONE OXX« 3312·1310
FAX 0XX«- 33!2-!150. emai prrgracas@lcrn et com br

PREGAO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS- 32/2015
ATA SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº 19/2015

'ORTARIA Nº 100/2015.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

íunicipal de Nossa Senhora das Graças Estado
1s atribuições legais resolve:

ença Especial ao Servidor Público Municipal:

ATA •

Nº 19/2015

PREGAO PRESENCIAL -

Nº 32/2015

CONTRATANTE- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACPS

[QUE, Conforme Dispõe o Artigo nº 113-A da
1 de 25 de Dezembro de 1994, pelo penado de
/2012. Cuja a Licença será Concedida no Perí12/2015.

CONTRATADA - Sistema Nova Vida de Serviços Funerários Ltda - ME
CNPJ Nº 12.409.842/0001-80
OBJETIVO - Seleção de propostas para contratação de empresa especializada em
serviços funerários para o atendimento a pessoas carentes do Muniápio de Nossa
Senhora das Graças, Estado do Paraná.
ITENS E VALORES DA ATA:
Item

linid.

Descrição

Quant.

1

1
[
1

Gn ..
1 Uma mortuária com alça dura envernizada
Un ..
2 Tanatopraxia
Km
3 Km Translado
TOTAL

10
[0
500

Valor Unít, 1
RS
1
1.610,0-0
583.33
2,25

Valor. Total RS
16.100.00
5 833,30
1.125.00
23058,30

Valor Total - RS 23.058.30 (Vinte t Três Mil e Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos)
TURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESlADODOPARANA
CNP J 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP Nll.SON BATISTA RIBAS 131CEP 86 680-000
FONE 0XX« 3312-1150
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR

DOTACAO ORCAMENTARIA:
03.001 04.122 0003.2.301.3.3.90.39.00.00 01000- Material de Consumo:
13001.08.244.0008 2.1:'>1 3 3.90 39 00.00.01000- Material de Consumo.

HOMOLOGADA EM :03/09/2015

AO [ HmiOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITA TÓRIO
das auibUIÇÕC$ que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
e-sções posteriores, & , ista do parecer conclusivo exarado pela comissão de

VIGENCIA : 02/09/2016

/1J

· DROSO. no u

Nossa senhora das Graçayj Pr ), 0:;.fa: Setembro de 2015

o neste termos:

( -Ç'

3212015
Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços:
03-09-2015
Seleç e> de propostas p,ITTI contratação de empresa especializada
cm ser. iços funerários para o atendimento a pessoa s carentes do
"1unr-ip1c de ossa Ser hora das Graças. Estado do Parana .

'//

ceder:
DE SERVIÇOS FLNERÁRIOS LTDA-ME

Unid.

Quaot.

ValorL"ait.

Valor. Total RS

RS
Un ..

-nvernizada

Un..
1--m

10
10
500

1.610.00
583.33
2.l5

1.125.00

23.058.30

fOTAL

GRAY~r ,.

~100.00
5.833,30

O (Vinte e Três Mil e Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.970.300/0001-65
PRAÇA DEP NILSON BATISTA RIBAS, 131CEP 86.680-000
FONE OXX44 3312-1150
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PR

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 19/2015, QUE TEM POR OBJETO " Seleção de

preços para contratação de Empresa especializada em serviços funerários para o atendimento

,-._

a pessoas carentes do Município de Nossa Senhora das Graças, Estado do Paraná,

e a

empresa Sistema Nova Vida de Serviços Funerários Ltda - ME, REFERENTE PREGÃO
PRESENCIAL Nº 32/2015.
CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede na Praça Nilson Batista Ribas, 131,
em Nossa Senhora das Graças, Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº
76.970.300/0001-65, neste ato representado pelo Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, JOÃO PINELI PEDROSO, brasileiro,
casado, Portador do CPF nº 208.323.389-15, residente e domiciliado
nesta cidade;

CONTRATADA:

SISTEMA NOVA VIDA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA - ME,

pessoa jurídica de direito privado. inscrita no CNPJ N
12.409.842/0001-80, com sede na Avenida Presidente Getulio Vargas,
617-B, na cidade de Astorga, Estado do Paraná, neste ato
devidamente representada por Valdir Bertoncelo, portadora do CPF n.
279.529.241-68, portadora da Carteira de Identidade sob n. 3.574.1461 SSP/PR.
Altera-se o valor vigente do contrato originariamente, em sua Clausula
Terceira - Do valor contratual, firmado no valor total de R$ 23.058,30
( Vinte e Três Mil, Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos), para R$
26.278,30 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais e Trinta
Centavos), correspondente ao Aditivo de 20% (vinte por cento) ao item
do contrato acima citado.
Pelo presente instrumento de termo aditivo a contrato
acima mencionado e com fundamento acordam as partes, nos termos
da Lei 8.666/93, em adi ·
valores do objeto contratual As demais
condições estipulad no contr to original permanecem inalteradas

OBJETO:

E por estarem j
02 (duas) vias de igual teor e valida

SISTEMA N

Testemunhas:

Ln
A-,1//j 1)6 ~ o Jb
Gff ~ DfG,f>°;t-3D~ - -:,7
'1

J, V°' @}li)

Paraná triplica receite
exporta~ão de ~ ~
Para o diretor presidente do lpardes, Julio Su-

O fm do embargodo Irã à carne bc,,.;na do Eszuki J1.1110r, o bom desempenho de janeiro indica
tado, a abertura de n(M)5 mercados e o dótar favoque 20 16 será um ano positivo para as exportarável fizeram as exportações mais que ttiplicarem
ções do setor. "O dólar favorável impulsiona as
em j.r,ei-o. De acordo com a Secretaria de Coexportações e segura a produção dos frigorífimérao Exterior (Secex ) do Ministério do Desencos em lll1 momento de reo-ação do consumo
volvi'nento, Indústria e Comercio (MDIQ. a receino mercado interno. É um bom moment o pata sornou US$ 7,97 milhões, mais que o ttiplo que
ra buscar novos mercados e ampliar o painel de
os USS 2,34 milhões registrados no mesmo mês
compradores da carne paranaense'', diz.
do ên:> passado (ou 239% mais). Somente para o
SANIDADE - No ano passado, além do Irã, os
Irã foran embarc::ados US$ 1,7 milroo.
Esrados Unidos e Aráb ia Saudita também anunrã anunciou o fim da restrição à carne bociaram o fim do embargo à carne in natura brasivina do Paraná em agosto do ano passado. O
embargo estava em vigor desde 2012, em Vir- tesra. lembra o diretor-presidente da Agênc ia de
Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Inácio
tude de um caso arípco da doença vaca louca
Afonso Kroetz. "Isso atesta a sanidade da carno Estado. Com a liberação, o Irã retomou as
ne paranaense e abre espaço para crescimento.
imponações e comprou US$ 13,85 milhões em
carne bovina em 2015. O Irã já ocupá a tercei- Quanto mais diversificado o portfólio de países
de desuno, melhor aproveitamento para a carne
ra posição no ranking dos maiorescompradores
do boi paranaense . A Europa, por exemplo, predo Paraná. Em janeiro ficou atrás apenas do OYfere cortes mais nobres, os traseiros. Já o Orienle e de Hong Kong.
PREFEITURA MUNICIPAL OE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
ES: .,I.,., :;,;; :- \, :\
CNPJ - 970 3QC.'0001-65
PRAÇA DEP NILSO BATISTA RJBAS 131CEP 86 680-000
JC

E

OSSA SE

"433.2-1150
tA DAS GRAÇAS - PR

EXTRA TO OE TERMO OE ADITIVO DO CONTRA TO
Aditivo nº 01/2016

-

Termo aditivo a ata de registro de preços nº 19/2015
REF: Pregão Presencial - nº 32/2015.
PARTES: Município de Nossa Senhora das Graças e a empresa SISTEMA NOVA
DA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS L TOA -

E

OBJETO 00 ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração

Paraná triplica receita com

compra mais dianteiros. "Os iranian
pram animais com até 30 meses e os co
que respeitar o Halal, que segue os pre
lei islâmica"' disse Kroetz.
Dos 14 principais mercados da carn
paranaense em janeiro, dez não haviam
do nenhuma carne do Paraná no mesmc
no ano passado. Além do Irã, estão nes
Chile, Antilhas Holandesas, Armên ia, C
tar, Angola, Maldivas, Arábia Saudita e B
REVE RSÃO - Com os resultados de i
Paraná inverteu a queda nas exportaçÕE
ne bovina registrada no ano passado. E
os embarques de carne in natura e indt
da somaram US$ TT,4 milhões, 15% n
que em 2014.
O resultado foi pressionado pela re

te

da cláusula Terceira - do valor da ata de registro de preço nº 19/2015,

a ... mento de quantidade e alteração dos valores.
ALOR DO ADITIVO - R$ 3.220,00 ( Três Mil, Duzentos e Vinte Reais);
VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS ADITIVO: R$ 26.278,30 (Vinte e Seis
Ail, Duzentos e Setenta e Oito Reais e Trinta Centavos).

anecem inalteradas

A DO ADITIVO: 23/02/2016

SISTEMA NOVA VIDA DE SER. FUNERÁRIOS LTOA - ME

CNPJ nº 12.409.84210001-80
Frigoríco de

