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Wenceslau Braz; 30 de julho de 2020

À
Comissão de Licitação do CODREN

Veúo por meio deste solicitar a abertura de procedimento licitatório
para a Aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que compõem a patrulha rural, em

conformidade com o Termo de Convênio n'.27312020, celebrado entre o Estado do

Paraná, por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o

Consórcio Intermunicipal do Desenvolvimento Regional do Tenitório Divisa Norte do

Paraná - CODREN.

Para o pagamento desta contratação, serão utilizados recursos próprios

do CODREN, os quais encontram-se no orçamento previamente aprovado.

Sendo o que se apresenta paÍa o momento, reitero meus votos de

elevada estima e consideraçâo.

Atenciosamente

Pedro S ncls
Presi nte
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Ref.: Aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que compõem a patmlha rural, em

conformidade com o Termo de Convênio n".27312020, celebrado entre o Estado do

Paraná, por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o

consórcio Intermunicipal do Desenvolvimento Regional do Territór'io Divisa Norte do

Paraná - CODREN.

*Preço médio estabelecido no Convênio
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Item Descrição Ilnid P. Médio

01 Oleo Diesel S- 10. Litro s 100.000 3.15* 315.000,00

TERMO DE REFERÊ,NCIA

Quant. I Valor Máximo
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO AB EAB

TERMo DE coNVÊNro N.27312020 - pRorocoLo
pARTictpEs: sÊAB E o coNSóRcto |NTERMUNtcIPAL Do DESENvoLVtME

REGIoNA,. Do TERRIToRIo DIVISA NoRTE Do PARANÁ-coDREN

TERMo oe coHvÊNlo N' 2z3tzo2o
OUE CELEBRAM O ESTADO DO
PARANÁ, PoR sUA SECRETARIA DE
ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO - SEAB, E O
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
TERRITORIO DIVISA NORTÉ DO
paRaruÁ-cooReu.

O ESTADO OO PENEUÁ, POT SUA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E
DO ABASTECIMENTO - SEAB, inscrita no CNPJ/Í\4F sob no 76.416.957/0001-85,
com sede nesta Capital, na Rua dos Funcionários, 1.559, a seguir denominada SEAB,
neste alo representada pelo Secretário da Agricultura e do Abastecimento,
NORBERTO ANACLETO ORTIGARA, nomeado pelo Decreto n' 1441122019
portador do RG no 1.185.5í3-0 SESP/PR e CPF/MF sob o no 231.562.879-20,
resídente e domiciliado na rua Quintino Bocaiuva,73, Curitiba - Paraná, doravante
denominado CONCEDENÍE, e o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO TERRITORIO DIVISA NORTE DO PARANÁ.
CODREN, inscrito em Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob no

16.834.978/0001 -99, sediado na rua Dos Exped icionários,200, CEP 84950-000,
MunicÍpio de Wenceslau Braz - Estado do Paraná, neste ato representado pelo
Presidente do Consórcio, Senhor PEDRO SERGIO KRONEIS, na qualidade de
PreÍeíto do Município de São Jose da Boa Vista, portador da Carteira de ldentidade no

3.952.266-7 , expedida pela SESP/PR, e inscrito no CPF sob n' 465.302.159-72,
residente e domiciliado na rua Bernardino da Silva Serjão, 583, CEP 84.980-000,
municÍpio de São Jose da Boa Vista - Estado do Paraná, doravante denominado
CONVENENTE, tendo em vista o constante no Protocolado n.o 16.610.282-0,
resolvem celebrar este convênio, coníorme autorização de Exmo. Sr. Governador,
conÍerida pelo art. 20, do Decreto n" 6.51512012, e que será regido pelas disposiçóes
contidas na Lei Estadual n." 15-608/2007 e, subsidiariamente, na Lei Federal n.o

8.666/1993, mediante as cláusulas e condiçÕes a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OSJETO
1. Constitui objeto deste convênio a conjugação de esÍorços para a aquisição de
'100.000,00(cem mil) litros de óleo diesel, visando abastecer especificamente o
maquinário e os veículos que compóem a Patrulha Rural cedida ao Consórcio
Municipal por meio do Termo de Convênio com Cláusula de Cessão de Uso no

00612017, celebrado com o Estado do Paraná, respeitante ao "Programa Estradas
Rurais lntegradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas - Estrada da
lntegraÇão", conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho, parte integrante
e indissociável deste Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA - T'A VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS
2. lntegram este convênio, independente de transcrição, o Plano de Trabalho
aprovado pelas autoridadeÍi competentes; o Plano Operativo Anual vinculado ao

Termo de Convênio com Cláusula de Cessão de Uso no OOG|2017 ' bem como os

documentos constantes do Protocolado n." 16.610.282-0.
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2.1. o eventual Projeto Técnico será vrnculado ao presente convênio mediante a
formalizaçáo de ad itamento_

cLÁUSULA TERCEIRA - DA V:GÊNCIA
3. Este convênio terá vigência.de 24(vinte e quatro) meses, contados da pubricaÇão
do seu e)drato no Diário oficial do Estado, podendo ser prorrogado nos termos da iei,
mediante termo aditivo.
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTE
TERMo DE coNvÊNto N" 27312020 - pRorocolo N. 1
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PARTíCIPES: SEAB E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO DESÊNVOLVIME
REGIoNAL Do TERRITÓRIo DIVISA NoRTE Do PARA NÁ-coDREN

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAçÕES
4.'1. Compete à CONCEDENTE:
4.1.1 rcalizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a
avaliação do cumprimento do objeto deste convênio, por meio de análise de relatórioi
acerca do seu processamento, diligências e visitas in loco, comunicando aã
coNVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos púbricàs
ou outras pendências de ordem técnica ou regar, bem como suspender a riberação de
recursos, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e
esclarecimentos;

4-1.2 liberar os recursos financeiros em obediência ao cronograma de desembolso
constante do Plano de Trabalho, que guardará consonância cdm as metas, fases ou
etapas de execução do objeto deste convênio;

4.1.3 realizar o registro e controle dos recursos repassados, inclusive junto ao srstema
lntegrado de Transferências - Slr do Tribunal de contas do Estado do paraná -TCE/PR;

4.1-4 analÍsar e aprovar as prestaÇÕes de contas parciais e finat dos recursos
aplicados na consecuÉo do objeto deste convênio;

4.1.5 notiíicar ao coNVENENTE, quando não apresentada a prestação de contas dos
recuTsos aplicados ou quando conslatada a má aplicação dos iecursos públlcos
transÍeridos, e instaurar, se for o caso, a Tomada de Contaá Especial;

4.1 .6 manter atualizadas as informações relacionadas ao cadastro, plano de trabalho e
servidor fiscal, junto ao Sistema lntegrado de Tranferências - SIT - TCE/pR;

4.'1 .7 analisar e, se Íor o caso, aprovar a proposta de reformulação do plano de
Trabalho, acompanhada de lustificativa, desde que não implique em alteração do
objeto e encaminhada em tempo hábll;

4.1.8 instaurar, em prazo não excedente a 30 (trinta) dias, Tomada de Contas
Especial, nas hipóteses previstas nos artigos 233 e 234 do Regimento lnterno do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

4.1 .9 emitir teÍmo de objetivo atingido do presente Convênio;

4.'1.10 praticar os demais atos necessários ao cumprimento do objeto deste convênio,
podendo inclusive constituir comissão especial para acompanhamento de sua
execução;
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4.2. Compete a CONVENENTE:

4.2.1. Cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conÍormidade com o Plano de
Trabalho, as exigências legais aplicáveis, a!ém das disposições deste convênio,
adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste convênioi

4.2.2. Uaalizü os recursos financeiros de acordo com o Plano de Trabalho e em
conformidade com os procedimentos legais;

4.2.3. Instituir Unidade Gestora de Transferências (UGT) para controlar a aplicação e
movimentação dos recursos deste convênio e aíerir as despesas pertinentes à
execução do objeto conveniado;

4.2.4. npresentar ao CONCEDENTE, prova de regularidade com a Fazenda
Nacional, incluindo prova de regularidade relativa à Seguridade Soctal, com a Fazenda
Estadual, com a Fazenda ltlunicipal da sede do Consórcio, com o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, bem como Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas, Certidão
Liberatória junto ao Tribunal de Contas do Estado e consulta ao CADIN, nos termos da
lei:

4.2.5. Manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convênio em
caderneta de poupança específica, aberta na instituição financeira contratada pelo
CONCEDENTE, inclusive os resultantes de eventual aplicação no mercado Íinanceiro,
bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, em conformidade
com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu ob.jeto;

4.2.6. Proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta-
poupança específica vinculada a este convênio, em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

4.2.7. Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos
financeiros fixados neste instrumento, indicados na Cláusula Quinta;

4.2.8. EÍetuar as prestações de contas parciais e Íinal ao CONCEDENTE, na forma
estabelecida neste convênio;

4.2.9. EÍetuar as prestaÇÕes de contas parciais e Íinal ao Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, diretamente no Sistema lntegrado de Transferências, conforme
Resolução n.o 2812011, alterada pela Resolução n." 4612014, e lnstrução Normativa n.o

6112011, todas desse órgão de controle;

4.2.10. lnformar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema lntegrado
de Transferências - SlT, conforme a Resolução no 02812O11 e lnstrução Normativa no

6112011 , todas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR;

4.2..11 . lnstaurar processo administrativo apuÍatório, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos,

M&. 94
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4.1.11 designar, em ato especíírco, o fiscal da transferência, dando cumprimento ao
contido na Resoluçáo no 2812011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas
alteraÇões posteriores.
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irregularidade na execução e gestão financeira deste convênio, comunicando tal fato
ao CONCEDENTE;

4.2.12. Restituir ao CONCEDENTE o valor transferido, atualizado monetariamente
desde a data do recebimento, acrescido de juros na forma da legislação aplicável aos
débitos junto à Fazenda Estadual:
a) quando não Íor executado o objeto deste instrumento;
b) quando náo Íorem apresentadas as prestaçôes de contas no prazo estabelecido;
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

4.2.13. Restituir ao CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a
contar da conclusáo do objeto, denúncia, rescisão ou extinção deste convênio, os
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas das
aplicações íinanceiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata
instauração de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade competente
do CONCEDENTE:

4.2.14. Mantü atualizada a escrituração contábil relativa à execução deste convênio,
para íins de fiscalização, acompanhamento e de avaliação dos recursos obtidosi

4.2.15. Prestar ao CONCEDENTE, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos
sobre a aplicação dos recursos Íinanceiros recebidos por íorça deste convênio;

4.2.16. Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e

Íinanceiro dos recursos recebidos;

4.2.17. Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos
trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais relacionados à execução do objeto
deste convênio, não rmplicando responsabilidade solidária ou subsidiária do

CONCEDENTE a inadimplência do CONVENENTE em relação aos referidos
pagamentos;

4.2.18. Responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e

administrativa pela execução do objeto deste convênio, em especial pela utilização do

combustível adquirido com os recursos transferidos pelo CONCEDENTE;

4.2.í9. Ír/anter, para íins de controle e fiscalização do CONCEDENTE, a guarda dos

documentos originais relativos à execução deste convênio, pelo prazo de 10 (dez)

anos, contados do dia útil subsequente ao da apresentaÇão da prestação de contas;

4.2.20. ltlanter, durante a execução do objeto deste convênio, todos os requisitos

exigidos para sua celebração;

4.2.21 . lndicar expressamente o servidor responsável pela gestão das açôes
referentes ao convêniol

4.2.22. Náo autorizar o pagamento antecipado ou adiantamento, com recursos deste

convênio, pelo Íornecimento de bens ainda não entregues;

4.2.23. Nãto repassar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto do presente

convênio;
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4.2.25. Assegurar a observância da vedaÇão imposta pelo art. 7o, do Decreto Estadual
n' 2485, de 21 de agosto de 2019, na execuÇão do objeto deste convênio;

4.2.26. Envtar relatório semanal e mensal ao CONCENDENTE que contemple o
controle diário de abastecímento com óleo diesel do maquinário e dos veÍculos que
compôem a Patrulha Rodoviária;

4.2.27. Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar crência
aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade
ad min istrativa, cientificar ao I\4inistério Público;

4.2.28. Náo apresêntar restrição cadastral junto ao Cadastro lnformatrvo Estadual -
CADIN, na forma da Lei no 18.466/2015 e do Decreto n" 1933i2015;

4.2.29 . ManleÍ atualizada as informações referentes ao Cadastro Un iÍlcado de
Fornecedores do Sistema de Gestão de lvlateriais, Obras e Serviços - GMS, a teor do
art.4o. incisos I e lldo Decreto n'976212013.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS F'NANCEIROS
5.1 . Os recursos Íinancerros para a execução do objeto deste convênio, que totalizam
a quantia de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), para despesas de
CUSTEIO, cabendo à CONCEDENTE a importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) e, a título de contrapartida financeira, cumprirá ao CONVENENTE o valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais), que serão alocados de acordo com o cronograma de
dêsembolso constânte no Plano de Trabalho.

5.1.1. Valor repassado pelo CONCEDENTE: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), à
conta da Dotação Orçamentária 06500.6502.20.608.04.6257-Políticas de Apoio ao
Agricultor Familiar, Fonte de Recursos 100 - Ordinário Não Vinculado, Natureza
de Despesa 33404'1.01 - Contribuições a Municípios, pré-empenhado sob n'
20000906, em25106120.

5.1 .2. Yalor da contrapartida do CONVENENTE: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na
rubrica orçamentária: 3.3.90.30.00.00.00.00 10001 , Projeto/Atividade 203, elemento
de despesa: 12.

5.1-3. Na hipótese de o objeto deste convênio vir a ser alcançado com a utilização
parcial dos recursos financeiros postos à disposição pelos partícipes (CONCEDENTE
e CONVENENTE) conceder-se-á, para todos os eÍeitos, a mesma proporcionalidade
de participação, tendo como parâmetro os valores estabelecidos no capuÍ desta
Cláusula;

5.1.4. O montante Íinanceiro repassado não poderá ser aumentado, salvo quando
houver ampliaÇão do objeto capaz de justiÍicalo, Íormalizada mediante aditivo e
condicionada à apresentação e prévia aprovação de detalhado Plano de Trabalho
adicional à comprovação da execução de etapas anteriores
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4.2.24. Franquear aos agentes da Administração Pública, do controle interno e do
Tribunal de Contas, livre acesso aos processos, aos documentos e às informações
relacionadas a este convênio, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;

ffi



cLÁusuLA sExTA - DA LTBERAÇÃo, MovtMENTAÇÃo E ApLtcAÇÃo Dos
RECURSOS
6. Os recursos da CONCEDENTE e a contrapartida do CONVENENTE, ambos
destinados à execução do ob.ieto destê instrumento, serão transferidos para a conta
corrente n" 71.044-2, agência no i95i, da CATXA ECONôM|CA FÊDERAL, de
titularidade do CONVENENTE e vinculada a este convênio.

6.'1. os recursos serão litrerados pela CoNCEDENTE de acordo com o cronograma
de Desembolso, item constante do Plano de Trabalho.

6.2, A liberação dos recursos financeiros e os procedimentos para a realização das
despesas somente poderão ter início após a aprovação do plano de Trabalho, a
assinatura deste convênio e a publicação de seu extrato no Diário oficial do Estado.

6.3. Os recursos transferidos em decorrência deste convênio. bêm como os
rendimentos de aplicações financeiras, enquanto não utilizados, serão
obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em conla poupanÇa, se a previsão de
seu uso for igual ou superior a um mês, ou em Íundo de aplicação íinanceira de curto
prazo ou operaÇão de mercado aberto lastreada em títuios da dívida pública, quando a
utilização desses recursos se verificar em prazos menos que um mês.

6.4. Ivlediante expressa autorização do CONCEDENTE, os rendimentos das
aplicaçôes financeiras serão aplicados no objeto deste convênio, estando sujeitos às
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

6.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do convênio, será realizada
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

6.6. O CONVENENTE deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta
bancária de titularidade dos fornecedores.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA ExEcUÇÃo DAS DESPESAS
7. O objeto deste convênio será executado fielmente pela SEAB e
CONVENENTE, de acordo com as cláusulas convencionadas e as normas
regência, respondendo cada um dos partícrpes pelas consequências de
inexecução total ou parcial.

7.'1. E expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de
nulidade do ato e de responsabilidade do agente, para:

7.1.1. Pagamento de taxa de administração ou outras formas de remuneração ao
CONVENENTE;

7.1.2. Transpasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do
convênio;

7.1.3. Pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado públ:co, salvo nas
hipóteses previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

7.1 .4. Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento'

pelo
de

sua
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7.'1.5. Pagamento de
vigência;

despesas realizadas em data anterior ou posterior à sua

7.1.6. Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou correÇão monetáriâ, inclusive,
referentes a pagamentos ou recolhimento fora dos prazos;

7.1.7. Pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8. Pagamento de contribuiçÕes, auxílios ou subvenções às instituições privadas;

7.1.9. Pagamento de proíiss;onais não vinculados à execução do objeto do convênio;

7.1.10. Transíerência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer
entidades de benefÍcio mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um
círculo restrito de associados ou sócios;

7.'1 .1 1 . TransÍerir recursos a quaisquer órgãos ou entidades que não figurem como
participes deste instrumento ou a conta que não esteja vinculada ao convênio.

7.2. ?aÍa a realização de cada pagamento, o CONVENENTE deverá apresentar ao
gestor do convênio relatório contendo, no mínimo, as seguintes informaÇões:

a) A destinação do recurso;
b) O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
c) O contrato a que se refere o pagamento realizadot
d) A meta, a etapa ou íase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
e) As faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos

comprobatórios de despesas;
f) A comprovação do recebimento definitivo do objeto do convênio, quando íor o

caso.
7.3. As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios
de despesas deverão ser emitídos em nome do CONVENENTE, devidamente
identificados com o número deste convênio.

7.4. Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos
recursos ou outras pendências de ordem técnica, obrjga-se a CONCEDENTE a
notificar, de imediato, o CONVENENTE e a suspender a liberação de eventuais
recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentação de inÍormações
e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período.

clÁusuLA otTAVA- DAs coMpRAS E CoNTRATAçoES
8.1 O CONVENENTE deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada
à execução do obleto deste convênio, as disposições contidas nas Leis n.o 8.666/1993
e n.o 10.52012002 e demais normas pertinentes às licitaçôes e contratos
ad ministrativos.

8.2 O CONVENENTE deverá apresentar relatório ao gestor do convênio contendo, no
m rnrmo:
a) cópia do edital da licitação;
b) as atas decorrentes da licitação;
c) as propostas decorrentes da licitação;
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d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitaçáo;
e) declaração expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as
disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório.
8.3 A celebração de contrato entre o CONVENENTE e terceiros não acarretará
solidariedade direta ou subsidiária do CONCEDENTE. vínculo funcional ou
empregatício com este e, tampouco, a transferência de responsabilidade pelo
pagamento de encargos civis, trabalh:stas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais,
assistenciais e de outra natureza.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAçOES
9. Este convênio poderá ser alterado por termo aditivo, medlante proposta do
CONVENENTE, devidamente formalizada e justiÍicada, a ser apresentada ao
CONCEDENTE em tempo hábil para análise e decisão, vedada a modificação da
natureza do seu objeto.

9.1. Qualquer alteração deverá ser precedida de parecer técnico elaborado por
servidor que possua habilitação para se manifestar sobre a questão.

9.2. O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do
objeto capaz de justificáJo, dependendo de apresentação e aprovação prévia pelo
CONCEDENÍE de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das
etapas anteriores e com a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por
termo aditivo;

9.3. Os aditamentos serão sequencialmente numerados, admitindo-se Termos de
Apostilamento nas hipóteses de simples alteração dos recursos orçamentários e de
substituição de servidor fiscal e/ou geslor do convênio.

cLÁusuLA DECTMA - DA FTSCAL|ZAçÃO E DO ACOMPANHAMENTO
10.1. A fiscalização e a supervisão do ajuste serão instrumenta lizadas mediante os
seguintes documentos:
a) Projeto técnico com as readequações pontuais das estradas rurais;

b) Plano de Trabalho vinculado ao Convênio;

c) Termo de Acompanhamênto e Fiscalização, emitido na ocasião da averiguação
in loco da autoridade competente, consistente de relatório pormenorizado no qual
serão anotados as ocorrências e os resultados de qualquer verificação sobre as
atividades desenvolvidas, como também as condições em que se encontra a
execução do objeto. O reíerido Termo será expedido no mínimo uma vez a cada
dois meses ou sempre que houver intervenÇão do servidor fiscal competente,
consoante avaliaÇão técnica ou determinaÇão de autoridade superior;

d) Certificado de Compatibilidade Físico-Financeira, emitido na hipótese de não têr
sido concluído o objeto, especificando a proporção de execução e de inexecução
do objêtoi

e) Certificado de Cumprimento dos Objetivos, pelo qual a SEAB certificará
motivadamente o cumprimento do objeto da parceria nos termos ajustados, caso
constatada a eÍetivação, de modo estável, rotineiro, com identificados resultados
percebidos e verificáveis do atingimento do interesse público.
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f) Relatório Circunstanciado sobre a execução do objeto da transferência, contendo,
no mínimo, o seguinte:
f.1) histórico de acompanhamento da execução do termo de transferência,
apontando eventuais suspensões de repasse, a motivação das suspensôes e as
medidas saneadoras adotadas;
f.2) manifestaÇão conclusiva do órgão concedente sobre a regularidade da
aplicação dos recursos, considerando o cumprimento dos objetivos e das metas, a
observância às normas legâis e regulamentares penitentês e às cláusulas
pactuadas;
í.3) a qualidade do serviço prestado ou da obra executada;
í.4) a avaliação das metas e dos resultados estabelecidos pelo termo de
transÍerência, contendo um comparativo analítico entre a situaÇão anterior e a
posterior à celebração do termo.

10.1.1. Fica designado, pela CONCEDENTE como fiscal deste Convênio, o servidor
LUIZ CELSO ROSSI, portador do RG n' 3.035.346-3 e do CPF/MF sob o no
533.903.í 89-68, designado por ato publicado no Diário Oficial do Estado.

10.2. Fica designado, pela CONCEDENTE, como GESTOR do convênio o Chefe do
Núcleo Regional de JACAREZINHO, designado por ato publicado no Diário Oficial
do Estado, a quem competirá as seguintes atribuiçÕes:

a) CuidaÍ para que a documentaÇão do convênio este.ja em conÍormidade com a
legislação aplicada, desde a sua proposta, até a aprovação da prestação de
contas;

b) Ensejar as aÇoes para que a execução física e financeira do convênio ocorra
conforme previsto no Plano de Trabalho;

c) Acompanhar a execução do Convênio responsabilizando-se conjuntamente
com o Servidor Fiscal pela avaliação de sua eíicácia;

d) Atuar com interlocutor do órgão responsável pela celebração do Convênio;
e) Controlar os saldos dos empenhos do Convênio;
f) Prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do Convênio;
g) Controlar os prazos de prestaÇão de contas do Convênio, bem como efetuar

análises e encaminhar ao Ordenador de despesas para aprovação;
h) Manter, com o apoio do Servidor Fiscal, o Sistema lntegrado de Íransferências

- SIT/TCE-PR atualizado com o lançamento do Convênio;
i) Zelar pelo cumprimento integral do convênio;
j) Emitir "Termo de Conclusão" atestando o término do Convênio.

cLAUSULA DECTMA PR|ME|RA - DA pRESTAçÃO DE CONTAS
í1.1. As prestações de contas parciais do CONVENENTE ao CONCEDENTE
deverão ser apresentadas a cada 12 doze) meses, no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se, além dos documentos
apresentados para Irberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de execução do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos,
compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados
do CONVENÉNTÊ e número do convênio;
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c) comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de contas do Estado do
Paraná, diretamente no sistema lntegrado de Transferências, conÍorme Resolução n.;
2812011 , alterada pela Resolução n.o 46t2014, e lnstrução Normativa n.. 6i t2011 ,
todas desse órgão de controle,

d) quando.for o caso: relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos; relação
de pessoal treinado ou capacitado; relação dos serviços prestados.
'11 2. Quando não houver a prestação de contas parciaí, que comprove a boa e regurar
aplicação da parcela anleriormenle recebida, serão retidas as parcelas seguintesl até
o saneamento da impropriedade.

11.3. A prestação de contas final dos recursos financeiros transferjdos e
rendimentos de aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de
(sessenta) dias, conlados do término de sua vigência, compondo_se, além
documentos apresentados para liberação dos recursos, dos seguintes:

a) relatório de cumprimento do objeto;
b) notas e comprovanles fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos,
compatibilidade entre o emissor e os pagamentos eÍetuados, valor, aposição de dados
do CONVENENTE e número do convênio;
c) comprovação de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de contas do
Estado do Paraná, diretamente no sistema lntegrado de Transíerências, conforme
Resolução n.o 2812011, alterada pela Resolução n.õ 46t2014, e lnstrução Normativa n.o
6112011 , todas desse órgão de controle;
d) quando Íor o caso: relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos; relação
de pessoal treinado ou capacitado; relação dos serviços prestados;
e) comprovante da devolução do saldo de recursos, quando houver.

1í.4. Quando as prestações de contas não forem encaminhadas nos prazos
estabelecidos neste instrumento, o coNVENENTE tel.á o prazo máximo de 30 (trinta)
dias para a devolução dos recursos, incluÍdos os rendimentos de aplicação,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.5. Se, ao término dos prazos estabelecidos, o CONVENENTE não prestar contas
ao Trrbunal de Contas do Estado do Paraná ou ao CONCEDENTE, bem como não
devolver os recursos, este comunicará o fato ao órgão competente, para fins de
instauração de Tomada de Contas Especial e adoção de ouÍas medidas para
reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11 .6. O gestor deste convênio emitirá parecer tecnico de análise das prestaçÕes de
contas apresentadas ao CONCEDENTE.

'l1 .7. O CONCEDENTE terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do
recebimento, para analisar as prestaÇôes de contas, com fundamento nos pareceres
técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.

1 1.8. No âmbito da Administração Pública, a autoridade competente para aprovar ou
desaprovar as contas da CONVENENTE será a autoridade competente paia assinar
este instrumento.
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14.2. Rescindido, independente de prévia notiÍicação ou interpelação judicial
extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

SECRETARIA DE ÊSTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECI B
TERMo DE coNVÊNto No 27312020 - pRoTocoLo No 16.510.282-0pnntictpEs: sÊAB E o coNSóRcto tNTERMUNtctpAL oo DESENVoLVTM o
REGIoNAL Do fERRIToRIo DIVISA NoRTE Do PARANÁ-coDREN

cLÁusuLA DÉctMA sEcuNDA - DA PRESTAçÃo oe CONtaS AO TRTBUNAL
DE CONTAS
12. A prestação de contas à CONCEDENTE, tratada na Cláusula Décima Segunda,
não prejudica o dever do CONVENENTE de prêstar contas aos órgâos de controle
externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado, conÍorme Resolução no
2812011, alterada pela Resolução no 4612014. e lnstrução Normativa no 61/201 1, todas
desse órgão de controle.

13.1. O dever de guarda e conservação não exime o CONVENENTE do dever de
inserir regularmente no Sistema lntegrado de Transferências - SIT TCE/PR as
informaÇões e documentos relacíonados ao presente Convênjo, como também
aqueles exigidos pela Resolução n'2812011 TCE/PR.

14.1. Denunciado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ficando os
partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que
participaram voluntaríamente da avenÇa;

ou

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constataÇão, a qualquer tempo, de Íalsidade ou incorreção em qualquer documento
apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de
Tomada de Contas Especial.

í4.3. A rescisão do convênio, quando resulte danos ao erário, enseja a instauração de
Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE
15. A eficácia deste Convênio ou de seus aditamentos fica condicionada à publicação
do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela
CONCEDENTE, na Íorma do art. 1 1 0 da Lei Estadual n" 15.608/2007.

15.1. A CONCEDENTE e o CONVENENTE deverão disponibilizar, por meio da
internel ou, na sua Íalta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao
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cLÁUSULA DEcIMA TERCEIRA - Do DEVER DE GUARDA DA DocUMENTAÇÃo
13. Os comprovantes originais das despesas serão rnantidos em arquivo, em boa
ordem, com observância do consignado no parágrafo únrco do art. 20, da lnstrução
Normativa no 6112011 do TCE/PR, no próprio local em que forem contabilizados, à
disposição dos órgãos de Controle lnterno e Externo até a data da efetiva aprovação
das contas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DENÚNcn E REscIsÃo
14. Este convênio poderá ser:
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exlrato deste Convênio, contendo, ao menos, o objeto, a finalidade, os valores e as
datas de liberação e detalhamento na aplicação dos recursos, bem como as
contratações realizadas para a execuÇão do objeto pactuado, ou inserir "link" em sua
página eletrônica oficial que possibilite acesso direito ao portal de convênios.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA- DO FORO
16. Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba
para dirimir as controvérsias decorrentes da execução deste convênio, com renúncia
expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, sendo obrigatória a previa
lentativa de solução administrativa.

E, por assim estarem devidamenle justos e acordados, os partícipes Íirmam o
presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas abaixo assinadas.

Norberto Anacleto Ortigara
Secretário de Estado

Pedro Sergio Kronéis
Presidente do Consórcio

1 2
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Curitiba. 25 de junho de 2020.
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24105120

cv 26ot2a
24rc6124

16.604 723-3

,"rit;'ll *" 
"r",rr".".,ir""

20000771
QrcAl20

;.""""- i23t06t2o 
I

20000466
22t06t24

20000479
23106120

23.437 AO r.23J 60

21 537 a0 2 200 0c

10 019 10

I500.00

1.300 00

165r1527t cv ?6912A
,ajtôi2a

4s!,r rLl

P'e"ffi""1h" var"' sere

ãoooou* io*r* oo 20 000.00

300.000,00 15.000,00

200.000,00 : 1o.ooo,oo

PARTES SEAB X CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUN!ÇIPAL DE
oESÉNVoLVtÀtENTo Do ÍÊRRITóR,o NoRDESTE Do paRANÀ -
CODENOP
AUIORIZAÇÃO: áí.2", do DêcÍeto n'6515/2012.
ASSINATURAS NoÍb€rto Anadeto OnigâE - Sêcreláno de Estado da

867

PARTES: SEAB X CONSÓRCIO PÚBLICO INTERIl,4UNICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTÉNTÁVEL. CIDÊS VALE DO IVAi
AUÍORIZAÇÁO ã.r. 2', do Oeúero." 6515/2012.
ASSINATURAS Norberlo Anâdeto Ortigarâ - SecretáÍo dê Esládo da

-t
V9ência

OBJETO Cozinh+Escola
AUTORIZAÇÃo: dêlêgãção de compáênêiâ Õnr€Íida pelo § 6'. do âí
1'do Decreto 41a9/2016
ASSINATURAS No.bênoAnaÕletô Ongàra - SecÍe1áno rle Eslado da
AgÍlculluía e PrêÍeito.

SEÁB N"
oala

Vâlor SEAB ConríâpáÍt-(R§) da {RS)

| 1elA612a

16 a74 aA7-7

oe]cro óÉo

27012A
25t06120

20000s03
25tAôl2A

PARIES SEAII X CON§ÓRCIO INTERMUNICIPAL OO VALE t]O RIO
JORDÂO
AUTORIZAçÂO an.2" do Oecreto n'8515/2012.
A§SINAÍUFAS: NoÍbeío Anadeto Ortigarâ - SecÍ61áno dê Estado da

OBJETO: Feira do ProdlloÍ
AUIORIZAÇÀO delegação de co,nperênciâ onteridá pelo s 6' do áú
1" dú DÊúelo 4139/2016
ASSITIATLJRAS: Noíbefto Anâclero OrliaáÍá - Secíelár o de Estádo dá SEAB no

Vàlor SEAB Conlrapêrt-
rF$) dà (B$r

16.568.512-r

OBJETO O,eo

271t20
25/46120

20000905
2514ü2A

OBJÊTO PFí\,!C
AUTORIZAÇÃO Oes!&ho Exmo. covernâdoÍ DOE n.10.576
(03/12ir9).
ASS,NAÍURAS Nortê]1o Anaclelo Oíigarã - S€crêiáno de Eslado da

PÁRIES SEAB t CONSÓRCIO PÚBLIÇO INTERMUNICIPÂL PARA O
OESENVOLVIMENTO RURAL E URBANO SUSTENÍÁVEL DA REGÁO
DO VÁLE OO IVAI
AUTORTZAÇÁO ad. 2" do OecÍero n" 6515/2012.
ASSINATURAS NorbeÍlo Anadeto Onigârâ - SecretáÍo de Eslâdo da

4 659 37

Múnrc,oro

Pt-Êllelho 
varor sEAB

16 532.391-5 cv ?72120
25tA6t20 'z,|lf!1,'gj zso ooo.oo

SEAB n' l

çv zt37)20
2an612A

20000904
25tA6t2A

cv 2642A
25iAü24

16.102 72?-7 cv 265120
2aiD6QA

5.95a 43

1CÔ 000 00

14 750.00

40.903,00 2 050 00

20 000,00

GESÍOR SEAB C

12.500,00

1a a2t 2774 cv 24aQa
24n6t2A

20000823
16/06/20

14.424 21!T
cv 25ai20
24t06t24

2AAAA77A
12tA6t2A

OBJEÍQ Ol& Diesel
PARTES: SEAB X CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO
DESENVOLVIIT,4ENTO REGIONAL DO ÍERRIÍÓRIO OIVISA NORTE
Do PARANÁ - cooRÊN
AUTORIZAÇÁO an.2'. do OecÍeto n" 6515/2012,
ÀSSINATURAS No.berro Anádeto Oíigara - SecÍeláno de Eslado da

16.023.301-0

lvai
16.088 801{

SEÂB n'
t-

ds (R$)Il
ol15ooooo

Valor SE
(R5

300.000.0

oBJETO Imptemenros â9Í côtas.
AUTORIZÁÇAO] nos reÍmos do § 6". arl 1. do Decrelo n" 4149/2C16.
ASSINAÍURÁS Norbeío Anaclelo OnigaE - Secrêráno de Eslàdo da

fa;;',**

ÉXTRATOS TERMOS DE FOMENTO
OBJEIQ P.ográma deApoio âo C@peralivismo daAgíiclltura FamliaÍ
-cooPERÂ PARÀNÁ.
ÊUNDAMENTO LE.iALr Ler Fedeíal 13019/2014,
PARÍES SEAB x COOPER^TIV 

^GROINDUSTRIAL 
DÊ PROOUIO,

R€s RURÁts DE coRUIvBATAíDo sulE REGtÀo
ASSINATURAS NoôenoAnadelo Oíiga.ã -Sêcre1ár o de Esrâdo e
pela coAPRocoR: olavo Apârccido Luciano - Presrdênle, Gerson Ro-
drigues da Cruz - Prinr€iro Sec.etáílo.
FISCAL SEABr OlimpioBarisrâ Giovandli

CailpS

ia;"*.*

io',0-ooo
_setul _

Muv.95

16.I i4 555 3
cv 256t24
24!(fit20

20000800
16tA6t2l

cv 262120
24tO6120

20000804
t6/Li6l20 t'ô 35a 16.€50 00,1

n"/ Prê Empenhô Vdoí
ra SEAB .o/ dára SEAB {RS

20000729

lnser do ão protocolo 16.6to.242-o poÍ Thàynô Mà.(on de Oliveira em: 26/06/?020 l1:l7

I
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r6.175.888-4

c"."..," "'lP'"^!1!"i'" varor sr,qe J conr,a*n.o*-**' -LX"""' ,Rsr I da,ó$)
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C hr
CSNSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O

DESENVOLVIMENTO REG IONAL DO
TERRITÓRIO DTVISA NORTE DO PARANÁ_

CODREN

WENCESLAU BRAZ

2A20

PLANO DE TRABALHO

as.22L
t*.JL

lnserido êo protocolo 16.610.282-0 por: Maüro cêsôr wosniâ(ki em: 11!aol2o2a 11

.jocumenio pode seÍ vàli.jadà no endereço https://www,êproto(olo.pr.9ov.bf/§piw

:31 as ds§rnàturês de§tê docuÍnento íonstam às ils. 236a, A autenlic dade deste

êb/vàlidarAssinatur..do.om o.ódr9o: 75bo.3.deÍ159bê03948520b4892et74
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1. DADOS CAOÂ§?RAIS:

2. tlÊNlrtcAÇÂo oo ps§rsro

0 presente corvênio tem por lbjeto â c.nj!§âtão de ê§tçrça§ rara adequação. rêâdâ§§âçãt,
manutenÇáo elou melhoíie da tÍafe§abilidad§ d§ êstíâda§ &§§i§, d§ qcordo com os principic:
preconizados gelc Programa €siraÕa§ dâ tntegraç§r, medianlâ r: l§§§§lciâ vÕlrjntáriâ dê recurEo§
íinancelros ao CODREN, visando a aquisição e úalt«lâa de ôleo dies*l rra paÍulha Rtrral cedida ao
consórcio lntermunicipal, pür meic do Termo de sôarvsnio côm clâusuk .da. cêssão de uso n.
00§/2017

R*sAS§

ns..2?§-
n !.la

,Í
;\

.ON§ÓRCtO INTE
DIV'§A NÔRÍE DO

RMUNI§.I'A! 
'ARA 

o oESENV§IVI§ÉNTo REGIONÀ- Do Í§RR{fÓRIo
PARANÁ _ CoDFEN

aaixa Econômica Federâl 1§51

Presidentê do Consórôio

Ruâ BÊ.nardtno da §ilva, no §83, CentÍo - sât José da
Boa Vista/PR §ã! José da Boa Vistâ - pR

nseriCoêoproaocôlo:6.610.282-0por:MauroCesarwosniô(kiem: 17l0ôl2O?O 11:3t aç assi.àturês deste docu,nento.onstarf às tls. 236a. a auteniic dade deste
do.rmenro pode !er vàldada .o endereç.r https://www.eprotocolo,pr.gov,br/spiwêb/vâlidârAssinàturâ.do rom o .ódiqo 75b0c3cdef159beo39àa520b4892ê.74

ffi

EÍ{l§11§§o i

Rr. §xrtdiclon tss no 200 Cenlro Wenclr§l §x:
t n;]Dr-t§.LEr§§€ l|loML§§§§ r i,L,lAlL.

({3) 3§?8-331t conl*i..§sd§*@gma il.60§

CÔNTÂ CORR§N:1§§}'.']ATiCO , .:'- 'i,;/a§§f NCiA r,':..'

11444-2 Wenceslau Braz

CÍÓRGÃÕ,§,}§'t§§r§
?êdr. §ér§tl KÍoôôi§ SSP.PR

t,'eARG§/f§
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s. TDENTIFTcAÇÃo Do coNsóRcto:

Consôrcio lntêrmunicipal para o Desenvolvimento Regional do TêrÍitório Divisa Norte Do Paraná

- CODREN é composto pslos municlpios rolecionados na tab€la abaixo:

4. p:RloDo o: vtcÊructa oo cottvÊt'tto:

lntci§: À partir dâ data de publicação do oÇnvônio nô DIOEI

TeÍmino: 24 m§3§ após a publicaçâo do cônvenio no OIOEi

5. JUSTtFtC.r,ÍtVA

No Peraná, tem-se grande número de estradas nâo pavimentadasi/estradas rurài6, §êrdo estas o
prircipalelo entrô o campo a or núcleos urbanos s so es ma. ãproximadamente .110.0,00,00 (énto
e d6z mil) quilômêtros a rede viária rural, os quais necessilam de pêmanêntes manutenÉes,
melhoÍias, adequaçÕês e/o! reâdequaçôes. pelas caraclerlsticas êconômices do Estâdo, cujas
bases ôncontrâm-se no âgfonegóclo, â manuLt,Çâo d€ssâs estradas assume lmportâncie
estratêgíca para o setor, gârantindo suã tr:Íegabitidede ao longo do ano.

Porém, a n.lnutençâo da rede viária fural tem sê dado de forma precária € ineÍicbnto, §êja par
motivos técnicos, administrativos e/ou liranoairos. Este situâçâo se egravâ am ragióes como r
Norte Pioneiro do estado, onde o coDREN surgiu como uma possibílidâdê de s melhoraí o
desempenho do cuidado com as estradas rurâis com parcerias juntô aos municlpios.

O§ principai§ objáivos d§§te Plano d§ Trabalho junto à SEAB são: Íortaloer e instrutnontalizar o
consôrcio intormunícipal peímitindo a adêqueção dâs estradas integradas aoE princípios e pÍátj€s
cons€ívacionislag, âtuaçáo como instrumênto dê prêsêrveção dos rêcursos naturai§, r3dução daô

t1' 22)
Á", 12

rcunouEinos DÊ §§TRADAS RURAIS NÃO PAVIUTNTADAS DOS iIIUÍ{I§IPIOS OUX COi,PÕE
o coNsóRcro

N" MUNICIPIO§ DER/Km
1 Wenceslau Briz 330,0
2 São José d. Boa Vista 280,0
3 Sântanã dâ l!ârâré 240,0
TOTAL t50,0 KM

tnser do ao orotocoto 16.610.282-0 por: Mâuro Ce§âr Wo§ni3.ki em: 17l06/2020 17:11. AS ageinàtur3s deste docuÍnento constàm às fl§. 236ã. A autenticidsde deste

do(!mento pode !er vàtidadê io Êndereço, httpsr/www.êproto(olo.pr.9ov.br/spluêb/vãlidarAsslnàtrrà.do rom o cód gô: 75b0c3cdet15qbêo39ã8520b4892ec74.
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austos de mãnutsÍtção 6 âaÍlento dâ r.§s ütil dâs s§aradas ru.âk, permiundo,

trsnsgabiirtdê durantê §tr a ano.

O Corlsôrcio iíá rJtiliza.ôleo di3§§ aos equipamsolos da pãarulha ru6l, as§ts5tã pôrô"minhóss

ê sáquiras pa.a os trâ§âlhos dê §ar§{lãção, rêâd§{uaÉo, §,}§a]!{ençãô t.rsst}roria dis ssÍadãs
rurais dos municípios que fazem parte do consórco oruenceslau Bíâ2, ôantana do ttararé e Sào

Jôsê at§oã \rsta), respeilandg ,s principios e práticas coÍrsê.vâcionislâ§.

O ç§ORaN §lua numâ lé§ía de IDH mediano/baixo * §yq possul '§§..ximadamôtit§ 850

quilômetros de estÍadas ruÍais nào pavimentâdas Eapecificameno nê& parcena com e SEAB,

â,meir.ie ulilizar o montante ds Ôleo Diêsêl para execulâr **rviços prali§los em prój§6 de

«ieqtrÉo readequaçâo ê melhorias em no mínímo 22,7§ k'r.. dividid§€§ igualitarir»elie 7,58

it:r pr:r municipio.

Yhü TR

ft.ryA§§

â

i,.- 228

12

lnserido êo protocolo 16.510.212-o por: Mâuro Cêsâ. Wo!n:ârki êm: 17l0612020 l7:l1. As assrnet!ras destê do.Lrmento constarf às ils. 236a. A àuterti. dadê dÊste

docrm€nto pode \er và1i.1àdà no endereço, hitps;//www.êproto.olo.p..gov.b./spiweb/validarAssinatura.do com o códi9o 75b0.3.def159beo39a8520b4892e.74-
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\ 6. METAS

Atender aos municípios integranles do Congórcio lntermunicipal para o Desenvolvimeílo Regional do TenitoÍio Diyisa NoÍte do

Paranâ - CoDREN com trebâlhos dê ÂoEOUAÇÃo, READEOUAçÂo MANUTENÇÂo E/oU MELHoRt{s sm no minimo 22,75

quilÔmêtros em dois anos,e um consumo d§ eproximãdamênte 100.§00 litros de ólêo diêsol, para as atividâdês citadãs, definidos

pelo POA - Plano Operâtivo Anuâl:
§
3,

DEÍALHAMÊNÍO OAS MEfAS

META PARTICIPE§
NATUREZA

DE
DESPESA

DESCRTÇÀô LOCALTZAçÃO
OURÂÇÃO IND'§ÂDOR FISICO cusTo (Ps1.00i

lNtclo TÉ*MINÔ OUÁNT'DADÊ UNIOADE UNlTANIO ÍOIAL

1

339040

Exsqrção ds
projelos de
edoquaçáo,

reãdequãçáo.
manutonçáo e
ou melhoíiâs
de ?2.,75 krí1

dâ eskadas
ruÍaiq

cgntoíme o
POÂ. msdiante
AquisiÇáo de

o1âo dies€l

Vido POA -

ÂNUAL e
identiÍicâção do

consôÍcio

PublicaÉo
do rÕnYôdo

24 meses
após a

potlicação

95.238,ü95
3.í3 300.000.00

CONSÔRCIO 3390iJU 4 761 .905 hlro§ 3,15 15 000.00

TOTAL 100 000.00
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7. ETAPAS oe execuçÃo

. Aquisiçáo de ôlêo diesêt;

' Elaborar e ou aiustar o poA (prano opererivo Anuar 2o2o),€m consônâncra com o Tcccu no
0ffir2017 (sãÂ§/consórcio rn:êÍmunicipar para o Desenvorvimenta B§gionãr do rarisri*
Divisâ NôÍte do paraná- CODREN);

. ElaborÊçào dê projeto técnico por técnico devidameíb hatilltsdoi

. Exêcução de projeto técnioo p3r têcnico devidamênlê habilitado.

os bêneficiários desta ação seÍão, direramênte, a popuração rurar que utiriza as êstradas como
forma de deslocamento e o esô§amrnto da produÉo agropecuária, §as regiões que serâo
conüêmplâdas pJr estê proj€to os bsneíciários diretos são:

1 N ume ro de comu nid ades atend idas 15
- Número de ricultoÍes 167

Municípios: Wenceslau Braz, Santana do ltaraÉ eSá o José dâ goa Vista

E GESTÃO E OPERÀCIONALIZÀ9ÃO (sêrá como o prêvisto no TCCCU noOO6/20í4

A aquisiçâo e o transpor!ê do óleo diesel se.ão dê rêsponsâbiridade do consóreio, e,
quando as máquina§ 3§tiverem parada§ sêÍão guardâdas em rocsi§ seguros. Quando do inirio
dos trabalhos, serão disponibirizados aos operâdores de máquinas, motorigres de câminhõ$,
engenherros e técnicos envorvidos, equipamenlos de proteção individuâl (Epl,s), coÍríofÍno
preconiza a legi§ação.

O Engenisro

SãAB/DEAGRO pârâ

responsabiridade, o quâr íerá o revantamênto de campo e ereboraçâo com equipe do própÍio
consÔÍcio; o projeto seíá submetido à âvariação dos técnicos da sEAB/DEAGRo.

o engL,üêiro do consórcio irá emilir ART de eraboração ê .r*cugão do, trrlalho§.
Este engênhêirÕ semanaimente ou e qualqüêr momento irá fazar o acompanhamento

da execuçáo do píôjêio- Acompenhará os reratórios nêaes§ário§, a§§inará Junto com o técnico,
fârá as dôvidas coneÇôês e âlteraÉ$ do pÍojeto em tempo quando necessário.

A§S

8, BENEFICIÁRIO§

AgrónoÍro do CODREN contâÍá com

a elaborâÉo do pÍimêiao projeto, os

apoio dos técnicos da

demais serão de sua

2,

rrs.2i0

rnserido .o protocolo r.5.610.282-O por, Mau.o Cesar wosniâcki em: 17/06/2020 17: J 1. A§ àss nàtLrras deste docuÍnento constàm às fls. 2364. A autenncidadê deste

dorumento pode ser vàlidad. no en.jereço: httpsr/www,eproto(otô.pr.9ov.br/rplwêb/validarÀ5sinâturà.do com o tódi9o: 75boc3cd€f159bê039â4520b4E92€.74.

N.o Totâl
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O técnico agÍlcola de clmpo flcará dlaÍiamente no local da obra aolmpa

trâbalhos e será o responsável pelas oconências no livro de registro de obras, no

informagõê8 sêmenais e srlnsai§.

de

A placa de idêntific4âo da ob,ra (modelo Govêmo do Estadc/SEAB), de

rêsponsebilidadê do consôrcio será colooada em local vialvel, ns inido da êxoolÉo dog

seíviços previstos em projeto, bem como as placas de sinalizaçâo o segurclnça idôÍrtíicando

obras, visando maior seguíança e evitando acidentes de trabalho e de transito.

O consórcio compÍomete-se anualmênte sióorer s PIÂNO OPERÂCIONAL

ANUAL (POA) r encaminhar à SEAB.

O oonsórcio é responsáuel péla reunião com. os mol.adores lindôiroÉ a êstrâda. Sempre

estiaráo prêsentes os responsáveis pela elaboração o execugão do projeto B o tácnico quâ ira

áaompsnhaÍ ã exêcuçáo dos lr*balhos, os mesmos irãô complementaÍ§a nos possívail

queslionamontos que os prodúcres fizerem com relaÉo aos serviços a serem execrtados, e a

necessidade de aêlirada de ceÍca§, possíveis altertções de tÍaçedos € o @rte de b3Íranco§,

Íelaludâmentos, r3liradas de árvoreô, limpeza de câmada vegstal, de lavowas, pâsagens,

enlre outros.

O Consór.io lntêrmuniclpal pâra o Desenvolvimento Regional do Tení.rôrio Diyiss Norte

do Parâná- cooREN é Íesponsâvel polas tiberaçÕes ambientais Junto com âs prefeiturs§, como
.etiradas de árvo*3s, uso de caixas ds emprêstimos {lAT) I ou cãscel}t3iras (§NpM), tem coÍno
possiveis outorgas dB passagem dê rios para instalação de tubos e ou pontes. (lAT)

O consórcio e e§ prefdlrras r§o os r*sponsávei8 pelã aqui§iSâo dO tubos êm
quer idade apontada p,elos pro.ietos técnicos- o consórcio e as prêfêituras são respnsáveis
Selo transporte, §ospedagem e alisentaçeo dos operâdores s mototistes.

o consórcio como responsáver irá ÍazeÍ a manutenÉo predítiva, prevêntiva e curativa,
das máquinas e caminhões conforme orienlação da sEAB, o consórcio pârâ isto já êstlpulou
úma mensalid-ds parâ as despesas com êstâs manutenções. Terá um mecânico para as
manutenções rotineiÍas.

Anteriormênte a elaboriso do projetô será reálizada 1 (uma) reunião sob e
responsabilidade do consórcio, com a expranação do proieto pêlo engenhôiro responsáver e o
têonico que acompanha.â a execuÉo, com os rindeiros, iuntamente com ôs intograntês do
conselho Municipar cte Dasenvorvimenro Rural (CMDR), â íim de informer e dr:scuth os
parâmetm§ parâ a eraboração ê gxecuçâo do projeto, ou §tjâ, a necessidade de rêüEda dê
cercas, possíveis alterações de trâçados e o coÍte de berrancos, rêtâludementoE, retirâdas de
árvores, limpeza de camada vegetã|, de lavouras, pastagên§, êntre outros

r! 211
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nsêrido do protocoto 16.610.282-O por: Mauro Cesar Wosniôcki ê,n: 1//06/2020 l7:31. A§ àçs rarurês deste do.(rmento constam às fls. 236à. a àutenti. dàde deste



Âs§.
Submêtendo e vôlâção parâ a ap,§?§§. dos sôrvsas a seÍem e

t"I.ShJotaâBnYlü'
?S:-2'

será âssisâdâ por lodos os prêsentes, êsp§r*ànd, , aan-§rrdância
seÍem sx§aúadôs.

umâ ôta dâ aêun,âa, â quei

de lodrs com u§ a§tâlhos â

A remoçâo das cercas sêÍá feita pa:§s sr.prietários lind€iros, enteaiaãdr,!§ss Eo Inicioda exêcuçáo dos trãbàrho§ §ê a§e*Õ peros mesmos. sêrêo lrtirizâdae * §zldae d, csscsrho(cascalheiras), que já possuêÍn licenÇa a**iqrs visôsisj1;11to ao tÂT (lnstituto Água e Íe'e do§âr&né)da eâda MLrniaipio, ca§o sêja necessária a ebeílura de nova§ jazidas, será êlsbÕrâdo
procôdimêrlô legal para tiberaÇâc de ,icênss ôâ mêsst§.;nata âos órgãos c_ompetentes.

o t.arat. d§ â§!§dâ rurer êraborado sêrvirá de reierénciâ d§ .§nsur,,o de óre§ dieserpôÍ qrilo$sls ds e§1râr, §xesubda. Â Íiscâlização será Íeita por mêio deste. pro.ief§.

O Consórcio posssi .§slst§? adrsinislrativà. irridiea e corttábi, ê tásnies. sendo qu6pos§li urn EngênheiÍo Agúnomo, aedido {através ds §,mo de ar*xâo d.§ frnôionàtê quando
necessário) pela preíeitltx xltl":ss so Wssceslss st*z para acl»panhat a execuso dospro]elos.

§§ d?fiai§ municipio cede {atrevés de lermo dê ce§§ão de ílncionário quândo
necessáÍio) aa con:ô§§ §& §§genhsiíô civii parâ §er íespon§áve, pâra ehb§Íação êexesuçáo dÔ3 frsjÊls§ rs adsqaração, readâqurráo, aâarlenÇâo e ou melhoria das eslradas
§rais, obêdeeendo a mêasdolooiâ indicâdâ sl§.§sÂg.

0 consórcio po§sui !m tétnico &§al§t § redid' {âirâvég d€ termo de cessão defun§r§*ia qrendo necessário) 3§§ §§niôipio§ ô,ldt §stará serdo ,ãarizados os seiviços oqualiiá fie..t§panÍvêl pê.a o taabâlho êspêciricô sm est §ras Í!râis.
Espet§{§mefie. êm câdâ município ird§ *§tá se§aa reâlizado os !êÍviços har§r,di§p§i§idade de veiculo p§.a r ssssheiro fâzâr o seu aeompânhamehti §amânel, óu ,quarq':er *ornento quando §ôrieiaêa§, ô iúerrico agricora teÉ dispúnÍvêr um ?ç:curo pa.ã este

1Íabâlho, lr§§ém cedido pel§ .)t§t§ilu§. os opêradores de máquinaâ ê rÍlotorislas de
aâminhÕes sêrâ, rêdid§r pêlos municipios.

1§, CAÊÂ§:§À§:;§§TALADA:

0 ênsssheiro irá ulitizâr-se dos eq.ipâmenlos de ;níôldlica ê meios dê cornunicrçâo
necessáíjos dos nuniôípios, ê o têanico ãgrícola iíá tôr aôssss s e?$pltadôÍ e mêios d"
cor!unicaçáo cêd,di)* nos loca is deínido* peto con*ônio onde a patruiha êslist*abalhando.

Poa §)eio do TCCCU §. {at:t17, foi cedido â, §.Il§órcio a1 (um) cârn;§hâô comboiÕ
§§ 5.000 litrôs fsa ô transp orte i§ ól*o diesel do to.n§a§a§, alé o local ondê ésss sqldo
exêrutado o projsl§.

rls. Zl-2
í*.l2-

tisÊrtdo êo protocoto 16.610.282-O por. Mauro Cesar Wosnia.ki em: 17/06/2020 17:.i1. Â§ ãssrnaiurês deste dôcumento corstam às lls. 216à. A àulenticidadÊ deste

do.Nmento podê ser virlda.la .o endereçô: https://www.eproto(ôlo.pr.gov.br/spiweb/vãlidârÁss:.atuÍ..do.om o .ód qo 75b0í3cdeÍ1s9beo39ã4520b4892et74.
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O consórcio será resporsável pelà aquisiÉo e abaslecimeato ds ólêo dissel na Íalta
dê combustivêi§ os municipio§ serão o9 responsáveis pero abastêcrrnenb dâ máquina. e
ceminhõês pare a éxêcução dos trabalhos previstos em projeto.

11. PLANo oE ApltcAÇÃo FtNÂNcE|RA:

Obs. Preço íÉdio reÍ. P - agêrôiâ nacional d! pet.ó leo consultrâmos valor dê Sânto
Antonio da Platina em 0'rMr2020, estavâ em R$3.16s porém utirizárnos o,rarorde Rs 3,'1s/litro referencia dê
preço mun,alpio do Wênceslau 3raz

ns.2ll
12

Íoc

0l 339040 SEAB/PR 300.000,00 meses após a
publicação no DOE

01 339030

Consórcio
lntermunicipal pãrâ
o Oêseoyolvimenlo

Regbnal do
ÍeíritôÍio Divisa

Nortê Do PaÍaná -
. CODREN

'15 000.00 24 meses após a
publicação no DOE

TOTAL s15.000,00

lnsêído ao protocolo 16.5lq.282-O por Mauro C6sar Wosni'(ki em:

do.umento pode seÍ vàldadã no endereço: httpsr/www eprotocolo'
17/06/2020 l7:11. A§ à5srnàturas deste docuÍnento constam às fls' 236'' A autentiodãdê deqte

p..qov.brspiweb/validarÀsslnaturô.do (om o (]ódiqo: 75bo.3cde'159beo39ã8520b4892êc74
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52.500.00 2.500,0c 50.000,00

52.500,00 2.500,00 50.000,00

52.§O0.00 2.500,00 50.000,00
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I

3

4

5

6

7

6

10

11

m
m

18

24

ío

20

22

m

i
t
õ

tnsêíido oo pÍoto.oto 16,610,2a2-o po.r Mauro Cê§âr Wosnia.kiem: 11lOOl2O2al1:3l.Asa5sinàturasdestedocumentoconstamàstls.2:l6a.Aàutentlcidadedeste
.to.!óenro porie ser vàticà.ià no en.i€reço. httpsrlwww.eprotocolo,pr,gov.br/ipiweb/vàlidârAssi.arurã.do.om o .ód 9o: 75b0.3.deÍ159bêol9àa520b4892êÍ74.
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01 X 1

x 2

01 1.034 4.545,45 3

í.034 4,54:.45 4

01 1.034 4.545.45 5

4.545.45 6

01

1.034

1,034 4.545,45 7
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100.000,00 TOTAIS

tnsendo õo proto€olo !6.610.2a2-o por: Mâüro Cesa. wosniãcki em: 17106/202C 17r31, A5 à§s .aturas deste documento constàm

.lo.urnento pode ser và1idàrjâ no eôrjere(o: httpsr/www.êprorocolo.pr.Eov.br/splwêb/valldãrÁs§lnatu.à.do.om o ródi90: 75boc3
às fls. 216ã. A àutenticidade destê

cdêf 159bêo39â4520b4992e.74.
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14. D DO ON
Ná qualidade de reprêsentante legal Proponente . para Íins de proYa as
Secrêtaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, pâra os êfêilos e sob as pênas de
êi, qle inexiste quâlquer débilo em fiorã ou sitraÉo de inadimplênsia com o Jesouro
Estadual ou qualquer órgão da Administração Pública Estaduâl que impeça e execuçáo dos
trâbalhos com â patrulha a mim cedida, na foÍína de§e Plano de Trabalho.

Cargo:

15. PARECER TECNICO E DE ACORDO DA §EAB DO CHEFE DO NÚCLEO DA SEAB.

Bor Ylda - PR

Z/
A§S

á ?AAt(ÁÊ- € ? À!orÂ\r €L Aa ?úi,.:, §i- Í+..Êíêr\,.\\o ê .l lrá s,fr.À'
T€L3 (ôNt>deci§ ?e,i> Ê<JiÀ ô A(c]R§Õ {_3!,\ § tôÀ €(_^ -
ÉJêÀôr ?Ai-\ í- !1-É Aar.r e eA. ú<L\.ôi-â e gç ga,,9.ces
DE -\ r<tÀçlaa 1§r\t r >-iE\§^:- p.,J {r}.5 §-5 srwplrrsr!i)r

Nofite: FÊRNANDO MANUEL
ALVE VIEIRA

16, OE ACORDO

Nome: MÁRcIo DA SILVA

Cargo:

Local:

Data:

17. APROVA O OA SEAB

Nomê:

Cargo

i Locat
I

Data:

H- 2_:L
M*..-22

-t§a

Nome
PEORO SÉRGIO
KRONÉI§

PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

Local
SÃo Jo§É DA BoA
VISTA . PR

Data âJ los / bzó Assinatura I

Caço: CHEFE DO LEO

Local: JACAREZINHO - PR

Data 4i lo. I ]'o'ao
Assinatura

.t

L-)
ç

C HEFE DO DEAGRO

CURITIBA - PR

Assinâtura

NOXBERTO ANACLETO ORII§ARÂ

SECRETÁiIO DE ESTAOO

CL RITIBA - PR

Assinâture

lnser do ào protocolo 16.610.282-0 por: Mauro CesàÍ Wosniacki emr 17/06/2020 17:31. as àssrnatLrras deste documento .onstam às tls. 236a. A àutenticidàde deste
documento porle ser valL.jadà no end€reço: httpsr/www.êproto(olo.pr.gov.br/spiweb/valid"rAsslnatura.do com o códiqo: 75bO(3rdeÍ159b€O39aA52Ob4a92e(74.
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EPROTOCOLO

Documento: PÍl7O6.pdf.

Assinado digitàlrnente por Norberto An.cleto Ortigara em 22l06/2020 16:53.

Assinado pori FeÍnando Emman!el Goncàlves Viêira em lAlOGl?O2O AAt37, Màrcio dà Silvã em 2210612020 TrlA

lnserido ão protocolo 16,610,282-0 pon Màuro Cesa. Wosniacki em: 1710612020 17131.

A autenticrdade deste documento pode ser validôdô no endereçoi

https://wv/w.epíotocolo.pr.gov.bÍ/spilveb/validarAssinatura.do com o código

75b0c3cdef 159be039a8520b4892ec74.
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Documento assinàdo nos termos do art. 1B do Decaeto Estaduôl 5389/2016
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Ll.3lo Jo.a à Bo. Vka 'PR

l**'._..__.3t
A$§. &*6:

colrsóRcto INTERMUNICtpAt pARA o DESE YIMSNTO
REGIoN.cL Do TERRtTóRro Dlvts.d NoRTs Do pananÁ _ coDRENClllPf : r6.83 4.978/000 1-99

:

Ofício no 3O|2O2O

Aproveitamos a

consideração.

Atenciosamente

Excerentíssimo senhor prefeito do Município de são Josê da Boa vista - pR
o consórcio rntêrmunicipar para o Desênvorvimento Regionar do Território DivisaNorte do paraná, pessoa .juridica de direito público, inscríto no CNpJ sob o n.16 834 97g/ooo1-gg' com sede na Rua Expedicionários, no 200, centro, wencesrauBraz' pR' cEp g4g5o-000; vem respeitosamente soricitar a vossa Excerência a cessãode um pregoeiro do N4uni(.

:::'nif 
;;;;,:';":::.ffi ::::,il:[1J:::","";"'I'::,: j:

Wenceslau Braz/pR '14 de jutho de 2020.

oprrtunidade para rêiterer nossos votos de estima e

aul Ít ue Lima

o -CODREN

Y

Excelentíssin o senhor Prefeito do Município de são José da Boa Vista - pRPedro sergio Kronéis

RUÂ ExPEDIcIoNÁRros, 200, cENrio. wEN.lHy,isÍr;11j:^rTo_;cEp: 
8de50{00. E-MÁrL-.onhto.codmo€à8ruü.co,t}



Paraná , 16 de Julho de 2020 . Diário Oficial dos Municípios do paraDá . ANO DT.T? IÚ úETEE; PR

Objeto: Aquisição de um caminhão caçamba 4x2 para à execução de
Ações de Apoio e Projeto de Desenvolvimento e Fomento do Setor
Agropecuário, §onlirrme Contrato de Repasse OGU n.
862l8A20l7MAP NCAIXA. Valor Máximo R$ 201.211,00
(Duzetrtos e üIl mil e duzeotos e oDze reais) Realizaçãot dia
I l/08/2020 às 09:00 ho.as. Informaçõe§ eomplementares, bem como,
a retirada do Edital Completo, poderão ser obtidas rlos sites;
wúw.saojeronimodasera.pr.gov.br e www.bll.org.br. (lnformações:
Unidade Compras / Licitaçào - (43) 3261-1074.

São Jerônimo da Sena, 15 dejulho de 2020

JOEL DÁ SILÍ/Á VIEIR4
Píegoeiro

Publlcado por:
Aldré Luiz Machado de Camargo
Código Identifi cador:4404 I 758

ESTÀDO DO PARANÁ
PREFEITTJRA MUIiICIPAL DE SÃOJOSÉ DA BOA !'ISTA

DI\,ISÃO DE LICITAÇÔEs
EDITAL DE HABILITAÇÃO E QUALÍFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS REFI PRXGÃO ELETRÔNICO 34I2O2O

O Pregoeiro OÍicial do Muniçipio comudca aos interessados no
'omecimento do objeto do pregão eletrônico n' 3412020, que após a

'vt!álise e veriÍicação da documentação apresentada pelas proponentes,
decidiu habilitar e qualificaÍ as seguintes proponentes, tomando-as
vetrcedoras do certame.

Todos os atos do Pregão eúçonraÍD-se disponíveis nos sites
www.comprasgovemamentais.gov.br
www.saojosedabovista.pr.gov.br.

São José da Boa Vista-Pr, 15 dejulho de 2020

WILLYS MÁNOEL BARBOSA.
Pregoeiro Oficial

Publicado poÍi
Willys Manoel BaÍbosa

CAigo Idetrtilicador:C504DDo I

Dr!1SÃO DE LTCTTAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇAO

-O PregoeiÍo do Municipio de Sào José da Boa vista - Pam[á, no uso
de suas ahibuiçôes, comunica aos interessados e participantes do
certame licitatório reforente ao processo no 7312020 - PREGÃO
ELETRÔMCO N" 3412020, objetivando a Aquisição de kits de
higiene pessoal paÉ os usuários do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vincúos Jovem e ldoso, como medidas de
proteção e en-frentarnento da emergência de saúde pública de

importância internacioflal decorrente do coronavin§, que adjudica
como vencedoÍas do certame as empresas: DÉclo ARAÚJo cRUz
ME no valor total de R$ 13-400,00 (Treze mil e quat.ocentos Íeais) e

EONIX COMERCIAI EIRELI EPP no valor total de R$ 4.349,50
(Quatro mil trezentos e quarenta e nove reais e cinqüenta centavos).
Todos os atos do Pregão encontÍam-se disponiveis no site:
wvw.compmsgovernamentais.gov.br e no site:
www.saojosedabovista.pr.gov.br

São José da Boa Vista, 15dejulhode2020

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa

Código IdentilicadoÍ tEF E I 2061

WILLYS MANOEL BARBOSA
Pregoeiro Oficial

w1v§.diariomunicirral.com.bÍ/amD 200

ü
DIvIsÃoDEREcú1fury[IAÀlí]s- i 1

PoRTARTAN§í7ftla$.

PEDRO SERGIO KRONEIS, Prefeiro Munic
Boa Vista, Estado do Parâná, no uso de suas

ipal de

çoes
rcgulamentares, nos terÍnos da Lei Orgânica do Município, pela
presente;

Coísideraldo o ohcio 3012020 do Consorcio Intermunicipal para o
Deseovolvimento Regional do Território Divisa NoÍte do pâraná -
CODREN, no qual solicitâ desigoaçào de SeÍvidor pam exercer
funçào de Pregoeiro;
Conslderando os termos da Lei n'786/2013 que autorizou o inBresso
do Municipio no Consórcio;
Considerordo os termos do aíigo 5'da Lei o'901/2017 que autoriza
o Poder Executivo a ceder servidores municipais ao referido
consórcio;

RESOLVE

AÍ. 2" - Em decorrênçia da atividade afeta a 1úção e sua
complexidade, a qual tÍaz uma responsabilidade ínaior, ensejando
compensação l-lnanceira, sená concedida ao servidor acima. a Funçâo
GratiÍicada FG-5, conforme § 2" do Artigo 15, Anexo V da Lei
5'10/2003, de 30112/2003, a qual seÉ paga por Pregão realizado.

Parogralb Unico: A presente desígndção será cont ônus para o
Coúsorcio lnlennunicipal para o Desenvobimento Re§onal do
Território Ditisa Norte do Paraná - CODREN nedíante
ressarci nen lo ao Mun ícipío.

fut. 4' - A presente pgrtaria eíÍârá em vigor na data de sua
publicação, ficando rcvogadas as disposições em coDtrário

Comunique-se, publique-se, cumpra-se.

Edilício da Preíeituru Municipalde São José da Boa Vista, Estado do
Pararui, em 15 de Julho de 2020: 60" dno dd Enancipação Politica
do Municipio.

PEDRO SERGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias

Código Idetrtificador:D38AE02E

DI\'ISÃO DE RECURSOS HIJTIANOS
TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR NO O1/2020

CEDENTE: PREFEITURA DO MI.INICÍPIO DE SÀO JOSÉ DA
BOA VISTIV?R
CESSIONÁRIO: CONSÓRCIO INTERMT,'NICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO RECIONAI DO TERruTÓRIO DIVISA
NORTE DO PARÂNÁ - CODREN

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPI0 DE SÃo
JOSÉ DA BOA VISTA-/PR, pessoa jr.rridica de direito público
interno, inscrito no CNPJ,MF 76.920.818/0001-94, com sede oâ Rua
Reinaldo Maftins CoÍrçalves, n' 85, centlo, CEP 84.980-000,
representado Deste ato pelo Exmo. Prefeito Municipai Sr. PEDRO
SERGIO KRONEIS, doravante denominado CEDENTE e de outrc
IAdO O CONSÓRCIO INTERMI.INICIPAL PARA O
DESENVOLWMENTO REGIONAL DO TERRITÓRIO
DI\.ISA NORTE DO PARANÁ _ CODREN, inscrito no CNPJ/MF
sob o n' 16.834.9?8/0001-99 com sede na Rua Expediciontuios, 200,

José da
legâis e

e

tÃ - ----l
101 ltoNrx coMrR.r{L RH r rPP lu2 l{.34!.i0

lN"

Aí. I" - CEDER o SeÍvidoT WILLYS MANOEL BARBoSA,
Auxiliar Administrativo , Mat!ícula 322/1, paú exeÍceÍ a funçào de
Pregoeiro junto ao Consoacio lntermunicipal para o Desenvolvimento
Regiooal do Território Divisa Norte do Poraná - CODREN, sem
prejuizo de suas funções e afribuiçõesjunto ao Municipio cedenre.

Art. 3'- A preseflte cessão será lbrmalizada no Íespectivo termo de
cessão devidamente publioado na imprensa oficial.
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cenúo, CEP 84.950-000, Wenceslau Braz?R, neste ato representado
pelo seu Vice-Presidente Sr. PAULO LEONAR FERREIRA
AMADOR" brasileiÍo, casado, PrcÍêito de Weoceslau Braz Pr,
portador da cédula de identidade RG n'43.059.920-l SSP/SP e do
CPF,{vlF r" 04t.388.299-38, residente e domiciliado na Rua
Presidente Washington Luiz 546, Vila Toyoki, CEP 84.950-000, na
cidade de Wenceslau BrazlPR, doravante denominado
CESSIONÁRIO e considerando o que tudo consta na Lei Municipal
n" 901/201'1, Porlan n' 14712020 e demais legislações peíinentes,
RESOLVEM celebrar presente TERMO DE CESSÃO, mediarte às

cláusulas e condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a cessão de servidor público efetivo
Willys Maooel Barbosa, Auxiliar Admi strativo, Matricula 322ll .

O servidor cedido ahraní julto ao cessionário para desempeúo da

função de Pregoeiro
A presente çessão não implica em alteração do regime jurirlico do

servidor cedido junto ao Município cedente, permanecendo nas

flrnçôes junto ao Municipio.

CLÁUSULA §EGUNDA - DO AMPARO LECAL
2.1. O presente lnstrumento está ampâmdo pelo disposto no art. 5o, da

Lei n" 901/2017.

CLÁUSULÀ TERCEIRA . DAS ATR]BUIÇÕES E
OBRTCAÇÕES

- 
- Compete ro CESSIONARJO:

a- Processar a tblha de frequência mensal do Servidor ora cedido e

encaminhar à CEDENTÊ até o dia 30 de cada mêsi

b- EncaminhaÍ à CEDENTE quaisquer evenlos relativos à vida
funcional do servüorr
c- Prestar todas as informações neccssárias à CEDENTE
correlacionadas ao objeto do
presente Instrumcnto;
d - Não dispor, tâmpouco ceiet, o ser|idor a outro Pode! ou Órgão da

Adminisffação Düeta e tndiretâ, seja da esfera fedeÍal, estadual ou

municipal;
e - Ressarcir o Municipio dos valores gastos a titulo de gratificação
pelo desempenho do encargo decorrenle da ce§são, conforme âto de

concessão do Muaicipio.

U- Compete à CEDENTE:
a- Colocaí o reridol cedido à disposição do CESSIoNÁRIO;
b- Garantir ao .rerudol cedido todos os direitos assegurados por Lei,

comunicando ao CESSIONÁRJO quaisquer alterações.

c- RemuDeraÍ o servidor cedido, mediante pagamento de gratifiçação

a ser tixada conforme dispuser ato próprio

cLÁUsULÂ QUARTA - DÂ DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA
'-As despesas decorr€ntes dâ pre§ente cessão s€rão §uportada§ pela§

seguintes dotaçôes olçamentária do Municipio cedonte:

3.1.90.1 1.33.00.00.00 e 3.I.90.13 02.00 00.00

CLÁUSULÀ QUINTA . DO PRAZO
O presente Instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser

pronogado, mediaotc termo aditivo, poÍ acordo das partes.

CLÁUSULA SEXTA . DA RESCISÃO
O presente ajuste poderá ser rescindido a qualquer tempo por

conveniêloia das Partes ou por simples denúnciâ de uma delas, desde

que a outla seja notificada por escrito, com ântecedência minima de

30 (trima) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA . DA PTJBLICAÇÃO
A eficácia deste InstÍumento e seus aditivos ficará condicionada à

publicação do respectivo €xtrato no Diário Oficial do Munioipio

cedebte.

cLÁUSULÀ OITAVA - DAS DTSPOSIÇÔES GERAIS
Os casos omissos e as dúvidas que sobÍevieaem no cumprinlento do

pÍesente Termo serão re§olvidos em comum acordo entle ,§ partes,

mediante comunicação por escrito

''ü.r

Não se estabelecerá entÍe o s"*iâ$§,f{Ffqualquer tipo relaçàojuridica trabalhista, seja qual for a natuÍezô

CLAUSULA NONÁ - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Weoceslau BralPR, para didmir
quâisqueÍ dúvidâs ocasionadas na vigência deste Termo que oão
puderem ser solucionadas de comum acordo entÍe as paíes.
E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presenle
Inskumento, na pÍesença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, paú que se produzam todos os efeitos de fato e
de direito.

São José da Boa Vista-PR- em l5 de lulho de 2020

PEDRO SERGIO KRONEIS
Prefeito do Mullicipio de São José da Boa vista

PAULO LEONAR FERREIRA Á]IIADOR
Vice-Presidente do Consórcio

Nome: lulhana Barbosa da Silva
RO:13.087.9454
CPF:093.539.249-10

Nome: Willys Manoel Barbosa
RG: 9 .713 .3424
CPF: 057. 104.379-80

Publicado por:
Luciano Dias

Código Ideoliíicâdor: I 8C00789

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
PoRTARIA N' 148/2020 - REVOGAÇÃO PORTARIA N"

48/20r8

PORTARIA N' 148/2020

PEDRO SÉRGIO KRoNÉIS, Prefeito do Municipio de São Jose da

Boa Vista, Estado do Paraúá, no uso de suas atribuições legais e

regulâmentares, nos temos da Lei Orgânica clo Municipio, pela

presente:

Conslderando a devolução do veículo cedido ao Consórcio

Iotermunicipal para o Desenvolvimelto Regional do Tcrritório Divisa
Norte do Paraná - CODREN Dos tennos da Portaria n'48/2018 e

constante do respectivo termo de cessão celebrado em 04/04/2018;

Considerando a necessidade de observância dos prinoipios

constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da

publicidade;
RESOLVE:

Art. l' - Revogar a PoÍtaria n' 48/2018 que autorizou a oessão do

Veiculo marca Volkswagcn, modelo Gol 1.0, ano/modelo 200412004,

coÍ bmnca, chassi 98WC405XI4T087899, placas ALO-3786,
Renavam 00822303787r

AÍt. 2'- A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação

revogadas as disposições cm oontrário.

Comunklue-se, pub|ique-se, ctt pra-se

EdiÍicio da PÍelêituÍa do Municipio de São José da Boa vista, Estado

dn Paraná, em l5 de Julho de 2020.

PEDRO SERGIO KRONÉIS
Prefeito do Muricipio

Publicado por:
José Ricardo da Silva

Código Ideotilicador:FF I A65BC

201

TESTEMUNHAS:

www.ãiariomunicioal.corn.br/amp



Paraná, 16 de Julho de 2020 . Diário OÍiciâl dos Municipios do paraná . ANO rX 1N.2053

Objeto: Aquisição de um caminhão caçamba 4x2 para à execução de
Ações de Apoio e Projeto de Desenvolvimento e Fomento do Setor
Agropecuário, contbrme Contrato de Repasse OGU n.
862182/20ITMAPNCAIXA. ValoÍ Máximo R$ 201.21t.o0
(Duzenlos e um mil e duzentos e onze reais) Realizaçào: dia
l1l08/2020 às 09:00 horas. Infomações complementares, bem como.
a reliÍada do Edital Completo. poderào ser obtidas nos sites:
www.saojeronimodaserra.pr.gov.br e www.bll.org.br. (Informações:
Unidade Compras / Licitaçáo - (43) 3267 -tO'14.

São Jerônimo da Sera, 15 de julho de 2020

JOEL DA SILVA VIEIRÀ
Pregoeiro

Publicado por:
André Luiz Machado de Camargo
Código IdertiÍicador:440A1 758

DI!'ISÃO DE LICITÀÇÕE§
EDITAL DE IIABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÂO DAS
PROPOSTA§ REF: PRXGÃO ELETRÔNICO 34I2O2O

O Pregoeiro Oficial do Municlpio comuDica aos interessados no')meçimento 
do objeto do pregão elet,ônico n" 34/2020, que após a

Ynálise e verilicação da documentação apresentada pelas proponentes,
decidiu habilitar e qualificar as seguintes proponentes, tomando-as
vencedoras do certame.

DÉCIO ARAUJO CRUZ ME 0l
IONIX COMERCIAL EIRELI lPP 07

Todos os atos do Pregão enconsam-se disponiveis nos sites:
r ww.comprasgovemaÍnentais.gov.br
wx.w.saojosedabovista.pr.gov.br.

Sào José dÂ Boa Vista-Pr, l5 dejulho de 2020.

WILLYS MÁNOEL BÁRBOSÀ.
Pregoeiro Oficial

Publicado por;
Willys Maloel Barbosa

Código IdeotiÍicador:C504DD0 I

DI!'ISÃO DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

t Pregoeiro do Municipio de Sào José da Boa VisrÁ paraná, no uso
de suas atribuiçôes, comunica aos interessados e participanres do
certame 

^ 
licitatório refercnte ao processo no 7312020 - PRECÀO

ELETRONICO N'34/2020, objetivando a Aquisição de kits de
higiene pessoal parit os usuários do Serviço de Convivência e
Fortâlccimento dç Vhculos Jovem e Idoso, como medidas de
proteção e enÊedtâmento da emelgência de saúde pública de
imponáncia inlernacional decorrente do coronavirus. que adjudica
como vencedoras do cename as empresas: DECIO ARAúJO CRUZ
ME no vâlor total de R§ 13.400,00 (Treze mjl e quatrocentos reais) e
EONIX COMERCLA,L EIRELI EPP oo valor roral de R$ 4.149,50
(Quatro Ínil trezentos e quarenta e nove reais e cinqüeflta centavos).
Todos os âtos do Pregão enconlrafi-se disponiveis no site:
www.comprasgovernamentais.gov.br e no site:
www-saojosedabovista.pr.gov.br

São José da Boa Vista, 15dejulhode2020

Publicrdo por:
Willys Manoel Barbosa

Código IdcntilicrdoÍ tEF E 12061

WILLYS MANOEL BÁRBOSA
Pregoeiro Oficial

2oo

PR

ç

Mtrnici
presente;

Considrrando o oÍicio 30/2020 do Consorcio Intermunici pam o
Desenvolvimento Regional do Te.rirório Divisa Norte do Paraná -

Oreánicc do
À:§. lt.r!t.

CODREN, no quâl solicita designação de Servidor para exercer
funçâo de Pregoeiro;
Conslderando os termos da Lei n.786/2013 que autorizou o ingresso
do Municipio no Consórcio;
Considerando os termos do artigo 5" da Lei o" 901/2017 que autoriza
o Poder Executivo a ceder servidotes municipais ao referido
consórcio;

re8llamentares, nos termos da Lei

RESOLVE:

PEDRO SERG]O KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciano Dias

Código ldentificador:D38AE02E

DI!-ISÃO DE RECURSOS HUMÁNOS
TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR NO O1/2020

CEDENTE: PREFEITURA DO MIJNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA
BOA VISTA,/PR
CESSIONÁRIO: CONSÓRCIO TNTERMLNICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO RTGIONAL DO TERruTÓRIO DIVISA
NORTE DO PARÂNÁ _ CODREN

Pelo lresente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE SÃO
JOSE DÁ BOA !'ISTA-/P& pessoa juridica de direito púbtico
interno, inscrito no CNPJMF 76.920.8t8/0OOl-94, com sede ra Rua
Reinaldo Martins Gonçalves, n' 85, centro, CEP 84.980-000,
representado neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal Sr. PEDRO
SERGIO KRONEIS, doravante denominado CEDENTE e de outro
IAdO O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO RXGIONAL DO TERRITÓRIO
DIVISA NORTE DO PARANÁ - CoDREN, inscTito no CNPJ/MF
sob o n' 16.834.978/0001 -99 com sede na Rua Expedicionários, 200,

AÍ. I" - CEDER o Servidor WILLYS MANOEL BARBOSA.
Auxiliar Administrativo . Matricula 322t1, paft exercer i funçào de
Pregoeiro junto ao Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento
Regional do Tenitório Divisa Norte do Paraná - CODREN. sem
prejuizo de suas iirnções e atnbuiçõesjunro ao Municipio cedente.

Art. 2' - Em deçorrência da atividade alàra a função e sua
complexidade, a qual traz uÍna responsabilidade maior, ensejando
compensação ínanoeira, seriá concedida ao servido( açima, a Função
Gratificadâ FG-5, conforme § 20 do Artigo lS, Anexo V da Lci
510/2003, de 30/12/2003, a qual será paga por pregâo realizado.

Porágrqfo Único: Á presente dcsignaçào será com ônus para o
Coisolcio lnterúuÚicipal para o Deseivolrime to Regiinal do
Território Di\,ísa Norte do Paraná - CODREN mediante
ressd rc i men to a o Mun i c i p i o.

Art. 3" - A pÍesente cessão será lbrmalizada no respectivo termo de
cessão devidamente publicado na imprensa oficial.

fut. 4' - A presente poíaria enttani gm vigoÍ na data de sua
publicação, hcando revogadas as disposições em contrá.io

Co m u n i que-s e, pub liq ue -s e, c utfipra-s e.

Edi,lícío da PreJêitura Municipal de São José da Boa l/ista, Estado do
Poraná, em 15 de Julho de 2020: 60" ano rlu Emancipdção polítíca
do Municipío.

Iv,r*rrúl\.
l-r
l02

DIVTSÃO DE RECURSOS HUMA."{OS

PEDRO SERGIO KRONEIS,
Boa Vista, Estâdo do Pamoá, no

de São José da
legais e

w)r'rv.diariomuuicinal com hr/amô



CODXEN. CONSÔRCIO INTERMUNICIP.{L PARA ODESENyoLvtM!tliTo RECTONAL DO lrRRiiô-Riõ
DIVI§]t NORTE DO PARANÁ

COIYTRATO DE RÁI'EIO 2O?O . I' ADITTVO. ÊX'I.RÁTO

E\Eao ô l" Tcmo Adililo dc Cmlrato dc Ril.ic do ErclcicioFinanceim d.2m0

Toms-sc públioo qu. o ( oísôÍEio l termuticipal para oD...nv_ohificnto Rcgional do Tcrrilôrb Divisa Nonc'ao p.aranl ]
CODRF.N firÍnou rd tro d€ conúaro dê rlEio, conÍor^c ,cg,rJhntrdld€s MuntlpD da Wcnccshu Bmz c Consóaio lnrc unicioatpsÍn o D^escjvotvim.nro Rcgboat dr, r""iioi" 

-õ;,irr'ii"il'ã
I'arânÉ - CODREN.
O.bjcüo: Cootrdo dc Rarcio vLando í€gulllntcÍttsÍ r crotrüuiçàotur"".Êr." e 

".scgunr, 
o custcb rcfÉrEntc 

-À 
derp"r, d. ;;;;;;i;íeÍeílntessô pÉgúo 0ú2019, no cxcÍclcb de 2020.

valor rotal d.o contrsto. sE RSI E0.OOO.OO (ctnro e oi.nh mil rcais).

l:fffi::rfT:,,*Ítd.Ísr n" ll.r0;. ae ooouoos c oc]rero

Data da sssimlure 15107/2020.

Wcnc.slau BrÍr- 20 de juho dc 2020

PEDRO SÉRO|O ,Í.&oNÉts
Ptesid.nrc do CODREN

publl.rdo por.:

...,,,,..i ;l:"1ff:1.,3:,'.1§

Púmó,24 ds Jllho dc 2020

CODRE]\i - CONSóRCIo I l',iTl.lRltt \r( tP.\t, P.\tt\ oDUSEIVOI_r'tM [: , o Rt.]cr()N,u, DO fltRRIlôRto
l)r\,ts.l }oR'r'l: UO PÂÍT]\N,i

PORTÂ§JA N'O?ÀO:O.PREcoÊtRo/ItErÍBIros Drt
DqUIPE DE ,{.POIO

:-'J6n020,

PORTARTÁ N.. 07/20t'

Noúcio. o pr.goeiru do CODREY . ü outrss
D.Ortôtarrabs

O Presidc e do CODRCN. pEDRO §ÉR§lO l(RONel§. no uro dr§urs âtntui@cs btnir c rrgu lâÍncn L0!§§;

RESOLVE

,rr. ./'- NomeaÍ o pÍEgoeir, 
§ lícmbÍ!! ar Equipe dc Ápoio.

::_r'. F.,"t mm.ldo orno prcgoêiÍu. o scnhor Wi[yr t\lrooclIrrrDor!. irt.riro !o CpF r. 0S7.10.tJ79{0. sc*1d"r. #i1;;i;;dc Sào José d! 8or Vbt_o

A . y.- ILaI,l mnrcudos r:onro Menrbms ds cquipe,ie apob roPrEgociÍo os.. srrrhoÍEs, Á|itr. CrilriÍt d. CJ"J.r, ar- i*le1pÍ.p{l poblica do CODREN, inscÍia no Cpr 
". 

OTO.ZO}IZCJi

;"'ü';"ltü#i:J:f;;.cmpmgado púbrio do coDRêN. ;;Á;

Lt,,-1,- F." ponsrb posss s vigomr a p8íiÍ da drt! dc alapuolEsc{o.

\!!.ccahu glnz,  3 dc juiho de 2020.

PEDROSÉRE|O I(ÂONE'S
Presidenlc do CODREN

pu[,licsdo por:
,esd Rirsrdo dr Situ!

CódiEo ld.nriÍi(!doÍt tOBD I 92

Dt\1§Ào DE LICTTACôES
AIISO DE LICITAÇÀO TREGÂO ELEiRõiI(O

nEci§?rto DE PRUÇOS

\§vry.dillliomutriêioalcont.bÍ/àmt
2',ll

Ll.tb&dàBo. YTU.PR

tsr:.._ ,,
Diário Ol'icrl dos Mun icipios do I'arsd

Dll'tsÀo D0 LtCTTAÇÔES
AVISO DE LICIT^ÇÀO PREGÃO PRESENOAL NO I3/2O2O -Rfcts'rRO n E PREÇOS

PIbli€do Dor:
Wütys Manocl Barôosa(ódlto IdGnllncrdor:2EC3l84ó

publicrdo oor:
willyr Manocl Bariosr

Código Id.rliÍic.dor:20ó9 IC[8

DE RECTIRSOS ÍIUMAIiOS
EDTTAL IN92O2O

ffiffi.ffirffi|"ffiffi..ffij
#*.ffilTt,ffi n:f ffi HLinffij:,:
ffir#"{"*i[,nm*u*"ut"""mtx"*P;'
*fxrom#;:m "',"':ili. o" 

*iil,

Sàrr rôsé da Boa Viss,23 dcjulho dc 2020.

IYI LLYS MÀ NOEL BA RE OS,',
Pmgoeir0 Oficül

0rvisÁo

Ch&nirn(0&c púbtica _ED,i.AL N. 031/2020

i:'§fFj{"rEi,ff Tt$Is"5fT^ffi,x.T:E::
;lI,;l?5BT,,H; fff,"frffi ,lã, ",-,;;ài,.' # H';;

:9IltDERA\tp g nccestrdc de contsü.ção dc p.ofssionar osr,,6ru8r nos esrlbclecimenros d! Redr p,itri* u*ilipJ jl..i"íã.1
tend-o_.cm rista. a ohrigoçào dc toms, modilss ónri- ;;:crrnÍrtrnrcnb dc cÍnergênciÂ dc saúd. públi. ai Irnpolãi"à

:,{$:P:t1'ü[frx':.ffi x#l;,1?d1,," 
"" "

(ONSTDERANDO o disposb no ,r"c" i5. i'à. d. tti Muniêipot

CON-SIDER^NDO o Chamrncor ,\ibüco catizado pEE sebcDurr
8ãiff ffi ilLTáTi,?"*JiJ,l;l;'tr,$*',;;;;;"
çoI:lDL.R^I?g qu. r cltlddrra RÁFAELA cArARrN tJssIJELr
;;,..r,:ffi Iffi #xtr,?it*Tt**"sr:,.;ff l

O Municipio de Sâo José de Boa ViJta-pR quc lhni

Código UASC 9i?r81. Veb. ú0.100,m íS.sscnut§rrii e cem ra.is). Msis esclarsc im cn tos todcrão §e. obtlros no
no honírb comcrcisl. pck fonc:

Os
completo noÃ sitcsl

Édificio d, PÍE ÍcituÍa
(043) 35óJ-t2j2. e<nait:

Sào Josd dâ Bos Vish, 23 dcjulho de 2020.

WILLYS NÁNO§L 8ÁR8OSA
P.lgseiro Oficial



3110712020 Yahoo lúail - Re: Pregáo Óleo oiesel

?,l.tlo ba â Eol .PR

ífi: .3(
À$§.

Re: Pregão Oleo Diesel

paulo lima (rick.codren@gmail.com)

licitapmsjbv@yahoo.com.br

sexta-feira, 17 de.lulho de 2020 '1 'l:20 BRT

De:

Para:

Data

bom dia
no momento seria esse processo nossa prioridade
sem agradeço

Em qui., '16 de jul. de 2020 às 10:20, Divisao Licitaçoes <licitap!5i§v@yahg9=998=[> escreveu

Bom dia;

Tendo em vista que foi formalizado o termo de cessáo, informo que darei início a
montagem do Edital referente à aquisição de óleo diesel.
Existe mais algum pregão a ser realizado no momento ou será somente este?
Questiono pois preciso me programar para evitar conflitos na agenda, já que tenho
vários processos sendo realizados aqui no Município.

Atenciosa mente

: Willys Manoel Barbosa
' Pregoeiro Oficial 2011/2020

Técnico em Serviços Públicos
Bacharel em AdministraÇao
Licenciado em Sociologia

' Pós Graduado em Gestão Escolar
: M.B.A. Ptofissional em Gestão Pública e ResPonsabilidade Fiscal

Pos Graduado em Gestao Pública Municipal - UEPG

Paulo Henrique Lima
ContÍoladôr lnterno - CODREN
celular (43)99ô974140

111



31t07 t2024 Yahoo l\,4ail- Re: Pregão Ólêo Diesêl

P.t tlolÚ*Bo. .PR

f§*',*,Jl
A§S. Rrg:Re: Pregão Oleo Diesel

aline codren (aline.codren@gmail.com)

licitapmsjbv@yahoo.com.br

segunda-feira, 20 de julho de 2020 12:20 BRT

De:

Pae

Data

bom dia
- Betha Compras

- no Momento estamos sem servidor treinado paÍa ÍazeÍ o lançamento no compras, podem vocês mesmo
realizarem o lançamento tanto no computador ou via acesso remoto.

- a AIV1P e o município de São José quê faz para nó. DIOE o cadastro era no nome do l/arcelo, vamos ter que
alterar esse cadastro ou vcs conseguem enviar por aÍ? qualquer coisa só me enviarem os boletos para pagamento

- O responsável pelo lançamento sou eu mesma "Aline"

obrigada

Em qui., 16 de jul. de 2020 às 10:31, Divisao Licitaçoes <licitap:nsjby@Vehoç.çsm-U> escreveu:

Bom dia
Conforme termo publicado nesta data, fui cedido para realizar o Pregão para aquisição

. de óleo diesel. Assim, necessito de algumas informações para o bom andamento dos
trabalhos, como segue:
- Qual o sistema utilizado pelo Codren? (Betha Compras?);
- Para o lançamento do Processo Administrativo e Processo de Compra no sistema,
algum servidor do próprio codren irá realizar ou poderá ser cedido um computador na
sede para que eu mesmo possa realizar o serviço, ou ainda, poderíamos utilizar o
acesso remoto (team viewer)?
- Com relação às publicações (Avisos, relatórios) quem é o responsável? Caso eu
mesmo tenha que realizar as publicações terei de ter acesso ao usuário (DlOE, AMP),
ou poderei encaminhar para alguém do consórcio e este realizará as publicações?
- Por fim, quem será o responsável pelo lançamento no site do TCE?

' Aproveito para informar que já estou analisando o convênio e logo entrarei em contato
para a emissão do parecer contábil.
Desde já agradeço.
Atenciosamente:

. Willys Manoel Barbosa
t1 Pregoeiro Aficial 2011/2020' Técnico em Serviços Públicos

Bacharel em Administração
Licenciado em Sociologia
Pós Graduado em Gestão Escolar

' M.8.A,. Profissional em Gestáo Pública e Responsabilidade Fiscal
Pôs Graduado em Gestão Pública Municipal - UEPG
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De;

Para:

Datâ

Yahoo Mail - Re: Pregão p/ aquisição de Óleo Diesel

Re: Pregão p/ aquisição de Oleo Diesel

P"l, tto Jota ü 8or PR

tdrt:-*J-- «
A§S. n-f

Ludymila Fonseca (ludymila.codren@gmail.com)

licitapmsjbv@yahoo.com.br

quinta-feira, 23 dejulho de 2020 14:05 BRT

Boa tarde.
Não há óbice por parte do CODREN para que o procedimento seja realizado aí. Em relagão ao envio do processo
para análise jurídica, tenho preferência pelo encaminhamento do processo físico.
Atenciosamente
Ludymila Fonseca da Silva

Em qui., 16 de jul. de 2020 às 1O:4O, Divisao Licitaçoes <licitapm_sjbv@yêharcAm.D!> escreveu:

Bom dia
Conforme termo publicado nesta data, Íui cedido para realizar o Pregáo para aquisição
de óleo diesel. Sabendo-se que o Codren não possui plataforma para realização de
Pregão em sua forma eletrônica, questiono se haveria óbice por parte do Consórcio para
que utilizemos o espaço do Departamento de Licitações da Prefeitura de São José da
Boa Vista, já que aqui contamos com espaço já adequado para licitações presenciais
em tempos de pandemia, tendo nossa sala espaço amplo, EPls e todo o necessário
para realizaçáo de sessões.
Outro questionamento que se faz necessário é: poderei digitalizar o processo e
encaminhar através de e-mail para a análise jurídica, ou haverá necessidade de
encaminhar o processo físico?
Desde já agradeço.
Atenciosamente:

Willys Manoel Baúosa
P reg oei ro Ofic ia I 201 1 /2020
Técnico em §ervlÇos Púbricos
Bacharel em Administração
Licenciado em Sociologia
Pós Graduado em Gestão Ê,scolar
M.B.A. Profissional em Gestão Púbrica e Responsab ilidade Fiscal
Pós craduado em Gestão Pública Municipal - UEPG
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31t07 t2020 Yahoo Mail - Acesso ao Betha CompEs

P"l.tto tÚ ü norVhtâ'PR

l*t*.'3Ç
ÀS§, nÍf,

Acesso ao Betha Compras

Divisao Licitaçoes (licitapmsjbv@yahoo.com.br)

a line.cod ren @g mail.com; rick.codren@gmail.com

segunda-feira,27 dejulho de 2020 07:59 BRT

De:

Para:

Data

Bom dia, se possível gostaria de lançar o processo administrativo e de compras ainda hoje no
sistema betha. Assim, peço que me envie as seguintes informações:
- Usuário e senha do betha;
- Qual versão vocês utilizam do Team Viewer;
- Código da dotação orçamentária a ser utilizada no processo, caso a mesma já tenha sido
criada.

A minuta do edital já está elaborada.

Fico no aguardo dessas informaçôes.

.* Atenciosamente:

Willys Manoel Barbosa
PÍegoeira Oficial
Técnico em ServiÇos Púôri.ôs
Bacrrarel em Admiristraçâo
Licenciado em Sociologia
Pós Graduado em GesÍáo Êscorâr
M.B.A. ?rofissíanal em Gestão Pútrica e Rêsponsâ bilidade Fiscaí
Pós Graduado em Gestão Pitblica Municipal - UÊPG

1t1

!

x



31t07 t2024 Yahoo lúail - Fwd:

r.l. ttohlâBo.Y1th'
F{tÉ:__ yb

N§.ftrt:Fwd:

De: alinecodren(aline.codren@gmail.com)

Para: licitapmsjbv@yahoo.com.br

Data: quinta-Íeira, 30 dejulho de 2020 10:18 BRT

Bom dia

é a conta 12, tem um saldo de R$ 506.000,00,

Usuario Betha Compras "Aline" senha "123456"

i.eO Livre de vírus. www.avast.com.

orçamento.pdf
121 2kB

111
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31107 t2020 preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Estado_l\y'unicipio.asp

ar}lD
ffi;*:'-1

l.l.EloIÚü8n
ffi:-./
A§§,RÍf,:

iSLP
I ssrrue oe rwaxrAMENTo Dr pREços.CSA

Você está em »

Síntese dos Preços Praticados - PARANA

Resumo I - Diesel SfO R$/l

..1eríodo : De 1910712020 a 25107/2020 DADOS MUNrCÍpro

n, de Dostos Preço ao Consumidor
municipio ,"r*i-Jái p.."t: desvio preço preço

mêdio padrão mínimo máximo
3,228
3,208
3,171

1 í)11

3,326
3,02s

3,196

3,133
1)r?
3,151
3,029

1)r(

3,r76
3,335

3,065

3,053
1)§§

3,2t0

3,254
3,280
3,085
3,154
3,050
3,006

3,050

0,t 43
0,104
0,t 67

0,186

0,188
0, 103

0,127

0,158
0,147
0,154
0,t 49

0,096

0,184
0,1l5

0,191

0,160
0,t55

o ô5,

0,2t 5

0,214
0,180
0,193
0,054
0,064

0, r04

2,990
2,990
2,940

2,850

2,990
2,890

2,970

2,940
3,030
2,990
2,799

3,090

2,740
3,t40

2,790

2,850
2,990

3,1 50

2,930
2,960
2,890
2,890
2,989
2,899

2,890

1?OO

3,3 l0
11ôq

1 ?50

3,630
3,190

3 tq,q

3,440
3,470
3,3 80
1))q
'Lqn

3,599
3,497

3,290

3,420
3,490

3,240

3,560
3,490
3,390
3,410
3,100
3,199

3,190

margem
média
0.3 82

0,504

0,r99

0,551
0,400

0,560

n 5q5

preço
médio
) 9.1<

2,667

2,835

) 11<

2,624

2,470

) l)a

2,470

Preço Distribuidora
desüo preço preço
padrão mínimo máximo
0,086 2,785 2,906Apus4êra

Arappngas
Araucaria
Assis
Chatcaubriand
Carnbe
Campo Largo
Camp!
Mourao
Cascavel
Castro
Cianorte
Colombo
Cornelio
P-Iqlpp-tq

-!s$rbê
Foz do Iguacu
Francisco
Beltrao
Guaraouava

l3
9

7

9

8

6

l0

13

6

10

l3

4

40
15

7

l3
2l

0,056

0,000

0,188
0,050

7,599

2,835

2,500
2,589

2,',7 54

2,83 5

2,910
2,660

0,346 2,683 0,081 2,605 2,197

Londrina
Marechal
Candido
Rondon
Maringa
Paranagua
Paranavai
Pato Branco
Pinhais
Ponta Grossa
Santo Artonio
da Platina
Sao Josc dos tt ? 037 0,097 2,E99
Pinha is

&1"d, 6 3,228 0, 190 3,020
Umuarama 13 2,924 0,123 2,650
Uniao da 7 3,241 0,124 3,030

preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Estado_Municipio.asp

3

0,446 2,809 0,t76 ?,441 2,986

0,442 2,8t7 0,099 2,660 2,97 t

0,246

0,000

0,000
0,000
0,r t7
0,064

0,t73

3,093

2,410

2,770
2,550
2,800
2,840

2,781

t6
8

6

8

1

t4

0,315
0,604
0,3 30
0,211

0,370

2,770
2,550
) 1)O
, ?o<

2,680

1 '71ír

2,550
2,550
2,7 50

2,4806

0,304 2,733 0,070 2,683 2,7821 ?rq

3,490
3, 140
3,399

1t2

(



31t07 t2020

Vitoria

preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por-Estaao-Uunicitipal. 
!16 &úó &BnVhh'PR

FüT: {tExportar

O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis
à ANP no ano de 2019, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de

Data de Emissão :3110712020
Site melhor visualizado com o Microsoft Intemet ExploÍer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Certro de Relâções com o Consürnidor da ANP - Teleíone 0800 -910 0261

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(eudereço eletÍônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustívers

ellqqr-4quip@os

preco.anp.gov.brlinclude/Resumo_Por_Estado-Municipio.asp 212
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CODRE

consóncto TNTERMUNIcIPAL PARA o
REcToNAL oo tnRrónto DtvtsA NonrE Do

São José da Boa Vista; 31 de jutho de 2020

Ilma Sra.
Aline Cristina de Gouveia da Rosa
Contadora

O Pregoeiro Oficia1 nomeado pela Portaria n'. 0712020 vem através do presente,

solicitar Parecer contábil acerca da possibilidade da Aquisição de óleo diesel S-10 para

os veiculos que compõem a patrulha rural, em conformidade com o Termo de Convênio

n'. 27312020, celebrado entre o Estado do Paraná, por sua Secretaria de Estado da

Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Consórcio Intermunicipal do

Desenvolvimento Regional do Tenitório Divisa Norte do Paraná - CODREN.

Assim, caso existam os Íecursos disponíveis para contratação no montante de R$

315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais). solicito o Parecer.

Atenciosamente

w rbosa
Oficial

7/2020 - CODREN



Folha: 1/1

ESTADO DO PARANÁ
CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR P.I' gh iú

CNPJ: 16.834.978/0001-99

Rua

C.E.P.: 84980{00 - São José da Boa Vista - PR

A§S. RÍe
t*tn:

PR

PA RECER coNTÁBIL

EmatençãoaSolicitaçãodosetordecompraselicitaçõespâraverificaraexistêncjaderecursosorçamentáriospara
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo' certifico que:

\4 _ HÁ recursos orçamentários pâra pagamento das obrigaçoes conforme dotação(ôes) especilicada(s) abaixo:

i 1- t'lÃo ttÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigaÇôesi

[ ] - Despesas ExtÍa Orçamentárias.

DO tNt

RÉcuRSos oRçAMENTÁRlos: coNS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

537.811,30 315.000,00
12 02.01 2.003 3.3.90.30.00.00.00.00 3.3.90,30.01.03.00.00

Total Previsto: 315.000,00

4t2020

31t0712020

PREGÃO PRESENCIAL

Aouisicão de óleo dieselS-10 paía os veiculos que compõem a patrulha rural' em conformidade com o

iã,à.'ã õã*ã"iã 
"; 

ítltzoio, c.leoraao entre o Estado do PaÍâná, poí sua Secíetaíiê de Éstado da

Àà.iluriuiu u oonou"tecimento - SEAB ê o Consóício lntermunicipal do Desenvolvimento Regional do

T;ritório Divisa Norte do PâÍaná - CODREN.

Objeto do Processo Adm

Nr Processo Adm. / Ano

Data do PÍocesso Adm.:

Modalidadei

Total Geral: 315.000,00

são José da Boa vista, e^ ..3.t-.t..-'t-.i..t.tP.iQ

AssinâtuÍê do ResPonsável

Cod.Red. Elemento Desgesa Compl.do Elemento Saldo DisPonível Valor Prev:sto



Folhat 112ESTADO DO PARANÁ

CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

r'r
't 6.834.978/000'l -99

À§§ 8frf,
tfi:--

84980.000 . São José da Boa Vista - PR

P.t.th
CNPJ

Rua

C, E.P

SOLICITAC DE ABERTURA oe uctrecÃo

Excelentíssimo(a) PresidentedoConsórcio

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorizê a abertura

de procedimento licitatório conforme especiÍicações retacionadas abaixo. A existência de recursos orçamenlários foi con-

flrmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de âcordo com a legislação em vigor.

DoTAçÔES OUE SERÀO UÍILIZADAS:
,1.CONS INT DÉSENV REGIONAL DO TER DIVISA NORÍE DO PR

oBJEro pA LrcrrAcÃo:ê::i"àlilÍ."j;:ir3!"r1;#*Til;"":'E'"',,ã3',,,X!'13Íi1í1X'l J"TllSliXt
Abastecimento - SEAB e o Consórcio lntermunicipal do Desenvolvimento Regiona

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

365 dias

Convidados

conformidade com o TeÍmo de
Estado da Agricultura e do

I do Território Divisa Norte do Paraná -

PÍocesso Adm. no:

F ,a de Julgamento:
Fffia Pgto.,/ Rêaiuster
Prazo Éntrega/Exec.:
Local de Entrega:
Urgênçia:
Vigência;
Observações:

4t2020

tvlENoR PREÇO POR ITE[,4

365 diês

CODREN -

Despesê Código da Dotação DescÍição da Dotação Valor Previsto

12

ITENS:

02.01.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00
Fonte de Recurso : 100

Manutonção dâ Patrulha do CamPo

O1 - RECURSO DO TESOURO (Descenkalizado)

3 3.90.30.01 .03.00.00

Total previsto: 315.000,00

]ir99. u'!Ll\,1á!ld ].Ct lE"Yttt"
Item Quantidade Unrd

100000,000 LT

Descrição
3,1500

3,1500

315.000,00

315.000,00

Oleo diesel S-10

Total Geral --.->

/

São José da Boa Vista, 31 de Julho de 2020

CODREN.

Compl. do Élemento

315.000,00



Falhat 212ESTADO DO PARANÁ

CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR

I
?.1.310

AS.§. fltf:16.634.978/0001-99

84980{00 - São José da Boa Vista - PR

CNPJ:

Rua

C.E.P

Írlrr:- .

.PR

são José da Boa Vista, 31 de Julho de 2020

o(a) Presidente do consórcio, Pedro sérgio Kronéis, no uso das atribuições que lhe conÍere a legislação em vigoÍ e suas

alterações legais, resolve:

o1 - Autorizar a abertura do Processo Administrativo de Licitaçáo N" 4/2020, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL

São José da Boa Vista, 31 de Julho de 2020

AUTO PARA DE LICMINISTRATIVOOCESSO ADURA DE PRABERT

do Consórcio

eLsPedro
PÍeside



CONSóRCIO INTERMUNICIPAI PARA O D

REGIONAL DO TERRIIóRIO DIVTSA NORTE DO

COf»REI\[

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" O4l2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 04 I2O2O

TIPO: Menor preço Por item
REQUISITANTE: Presidência do Consórcio
RESPON§ÁVEL: Pedro Sérgio Kronéis

Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 07 (sete) anexos, a

saber:

?.1SfoIt aülor Ybh.PR
Jo

O CONSO RCIO INTERMUNIcpar- pena o DESENV OTVIUENTO REGIONAL DO

TERRITORIO DIVISA NORTE DO PARANÁ toma público que fará realizar licitação na

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos,

com base na Lei Federal n' 8.666193 e Lei n" 10.52012.002, do tipo menor preço por item

unitario, bem como com a Lei Complementar n. 123, de 1411212006'

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO'

conforme designação contida nos autos do processo'

O PREGÃO será realizado dia t* de *'t***)k** de 2020, com recebimento dos envelopes à

;#;"; iihgo.in e a abertura dos mesmos terá início pontualmente às **hggmin, na sala

ãe reunioe, cedida pela prefeitura Municipal de São José da Boa vista/PR, na Rua Reinaldo

úartins Gonçatves, no 85, centro, na cidaáe de São José da Roa Vista' Paraná' CEP: 84 980-

ôôõ,' ;t ,ulu d" licitações, quando deverão ser apresentados' -no início, 
--o(S)

DOCUMENTO(S) PARA CNB»SNCTEN{ENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A

Rua Expedicionários, ne' 200, Centro - CEP: 84950-000

wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren'org

§(

ANEXO I - Descrição do objeto licitado;

ANEXO II - Modelo de Procuração para credenciamento;

ANEXO III - Modelo de declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação

(inc. VIi do art.4" da Lei 10.520/2002);

ANEXO IV - Minuta de Contrato;

ANEXO V - Comprovante de retirada do Edital;

ANEXO VI - Moáelo de declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO VII - Modelo de declaràção de que a proponente não emprega menores de 18 anos

(inc. XXXIII do art. 7' da Constituição Federal).

MuitoemboraosdocumentosestejamagrupadosemANEXOSseparados'
todos eles se completam, sendo que a proponente deve' para a apresentação da PRO-POSTÀ e

DOCUMENTO§ nn rfaSU,ITAÇÃO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se

valer do EDITAL, inteirar-se de sua composição, tomando coúecimento, assim, das

condiçoes administrativas e técnicas que nortearão o desenvolvimento do PREGAO e a

io""utiruçao CoNTRATUAL, que poderá ser substituído por Nota de Empenho nos termos

qr. s" aitpO. o art.62,da Lei Feàeral 8.666193' sorte que todos os aspectos mencionados em

àda documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros'

1. PREÂMBULO:



?.l.tlo Jo.a tSoivLb .PR

cor.rsóRcro INTERMUNIcIPAL PARA o DEsE
REGIOi'AL DO TERRITORTO DIVI§A NOETE DO PARA

ír c

Éix
CODRE

PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HANTTjTNÇÃO N DOS

ENVELOPES PROPOSTÀ DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO.
Os documentos entrcgues por ocasião do credenciamento poderdo deixt de compot o envelope

documenlaçdo.

2. OBJETO:

OBJETO: Aquisição de óleo diesel S-10 para os

conformidade com o Termo de Convênio n'.273
culos que compõem a patrulha rural, em

20, celebrado entre o Estado do Paraná.
veí
t20

por sua secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - sEAB e o consórcto

intermunicipal do Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná -

CODREN, conforme descrição constante do ANEXO I'

3.1. Este PREG O é do tipo menor Preço Por item.
3. TIPODOPREGAO:

4 DOTAÇÃo oRÇAMENTÁnrA

4,1. Os recursos Íinanceiros para supoÍar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por

verbas, constantes do orçamento vigente São elas:

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÁO EXECUTIVA
OI DIVISÃO AGÚCOLA
2.003 Manutenção da Patrulha do Campo
12 3.3.90.30.00.00.00.00'10001 MaterialdeConsumo

5 CoNDIÇoES PARA PARTICIPAÇAo
5.1 Poderão particiPar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto

da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos e

que, OBRIGATORIAMENTE;
i.l.1. Estejam sediados nos perímetros dos Municípios consorciados' ou seja' Santana do

it"r*e, saã José da Boa Vistá e Wencesl au Braz (a consitleração da localização geográfica

nestecasoéimprescindívelparagarantiraeJicticiadofornecimento,jdqueserão
realizados abasicimentos na bomba. Logo, por molivos de logística e custos' o

abastecimento em empresas não localizadas no perímetro mencionado inviabilizaria a

agilidatle e aumenta a consideravelmente os custos)'

57 Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no

país, de interessâdos qr"..-"n.ont"m sob falência, concordata, concurso de credores,

àirràf.ça" e liquidaçãà de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de

"onrtitu4ao, 
estándo iambém abrangidos pela proibição aqueles que teúam sido punidos

.o. ,rrp"rrão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA' ou declarados

inidôneoi para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública'

i.:. ô repr*.*ante legal da empresa licitante deverá apresentar em mãos cópia do RG ou

outro do;mento com foto e Termo de credenciamento conforme ANEXO IV, assinado por

responsável legal da emPresa.

5.i:i À prop"onente deverá apresentar em separado dos envelopes' declaração de que a

proponente cumpre os requisiios de habilitação conforme Anexo V' e comprovação e

b.ôt.uçao de que cumprem os requisitos legais para qualificação como microempresa'

Rua Expedicionários, ne' 2OO, Centro - CEP: 84950-000

Wenceslau Braz - Paraná
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empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apta a usufruir do

tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 e 49 daLei Complementar 12312006.

5.4. O licitante que desejar se fazer acompaúar por advogado, deverá providenciar a

identificação do mismo com a apresentação da carteira da ordem dos Advogados do Brasil e

documento que o autorize a se pronunciar em nome do licitante.

6.1. Os ENVELOP
DOCUMENTOS DE

ES, respectivamente
HABILITAÇAO (en

PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n" 01) e
velope no 02) deverão ser apresentados, fechados

e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte extema, além do nome da proponente,

os seguintes dizeres:

ENVELOPE 1

IDENTIFICAÇÃO NA PNOPONENTE

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO

TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ. CODREN

PREGÃO PRESENCIAL DE NO O4l2020

ENVELOPE NO 1 - PROPOSTA DE PREÇO

ENVELOPE 2

IDENTIFICAÇÃO »I PNOPONENTE
êoxsóncro'NTERMUNICTpAL pARA o DESENVoLvIMENTo REGIoNAL Do

irnmrónro DIvISA NoRTE Do PARANÁ - coDREN
PREGÁO PRESENCIAL DE NO O4l2020

ENVELOPE NO 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO
6.2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 1. (uma) via,

,.ãigiau com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas -de 
uso

corrente, sem rasuras o., 
",rt."Iinhui 

que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e

assinada na última folha e rubricada nas àemais pelo representante legal ou pelo Procurador,

juntando-se a Procuração.
'6.2.1. A apresentaçdo dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE

iúçOS (ànvelope n" 01) obedecerão também os comandos contemplados nos subitens 6 3 ,

6.3. 1., 6.3. 1. 1., 6.3.1.2., 6.3. 1.3., 6.3.2. e 6'3'3'
6.2,2. A'proponente somente poderá apresentar uma-única PROPOSTA'

6.3. o. »oculrnNTos DE HABILITAÇÃO (envelope n' 02) poderão ser

apresentados em original, cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente-ou por

sàrvidor da Adminiitração, ou por- meio de publicação em órgão da imprensa oficial' e

inclusive expedidos via Intemet'
6.3.l,Aaceitaçãodedocumentaçãoporcópiasimplesficarácondicionadaàapresentaçãodo
á.iginuL uo fúCOnmO, po. ó"u.ião di abertura do ENVELOPE n" 02' para a devida

autenticação.
6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6'3'1', o documento original a ser

apresentado não poderá integrar o ENVELOPE'

6 FORMA DE APRESENTAÇÂo D0S ENvEt,oPES PRoPoSTA DE PREÇoS

( 0I ) E DOCUMENToS DE HABILITAÇÃo (n 0
.,

)n
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6.3.1.2. os documentos expedidOS via Intemet e, inclusive, aqueles outros apresentados

terão, sempre que necessário, iuas autenticidades/validades comprovadas por parte do

PREGOEIRO.
6,3.1.3, o PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos

meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. ocorrendo a indisponibilidade

referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma

exigida, a proponente será inabilitada.

6J:2, Os'documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua

estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos

para o poÍuguês por tradutor público juramentado. 
- -

ó.;,J. 
'tnex[tindà prazo de valiàade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas

expediçoes/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos

envelopes.

7.1. A PROPOSTA deverá conter:

a) O número do PREGÃO;
;i A razáo social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone' fax e endereço

eletrônico (e-mail), estes dois últimos se houver, para contato;

;i Apàsentaí a descrição detalhada do objéto do PREGÁO, em conformidade com as

àápecificàçoes contidas no ANEX6 I, a descrição deve ser firme e precisa' sem altemativa de

pêços ou'qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por

item;
à; lr-o de validade não inferior a 60 (sessenta) dias conidos' a contar da data de sua

apresentação;

ô^-"-- p;;;"'"ritário do objeto licitado, por item, expresso em moeda corrente nacional.

É^ ,^, de opresentação de proposlos coit mais de 02 (duas) casas decimais' serdo considerados

apenas os dois primeiros tlígitos.

Nota 1: nos preços propostos estaúo previstos, além do lucro' todos os custos diretos e

inái..a, relati'os ao cumprimento integial do objeto do PREGÁO, envolvendo, entre outras

ãà.p.tut, tributos de qualquer natureza, frete' embalagem etc' exceto quando aos preços nas

hipilr"; de desequilíúrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental.

7.2. PRAZO Ún p,tc.lurxTO: em até 3ó (trinta) dias após a emissão da nota.fiscal'

devidamente atestada pela unidade competente, acompaúada das certidões negativa de

débitos junto ao INSS e regularidade de FCTS'

COf»REN

8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO Pertineniis ao ramo do objeto do

PREGÀO são os seguintes:

r - HABILITAÇÃo.tuÚ»lca:
a) Registro comercial, paÍa empresa individual;

;) Atã constitutivo, estatuto o, .ont uto social em vigor, devidamente registrado' para as

sáciedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos

"r.p.àú",0.i"t 
de eleição de seus administradorás, caso não seja entregue por ocasião de

credenciamento;

7, CONTEUDODAPROPOSTA:

UDO8 AT ÃoIILOST llD HABN ÇUMESDO oD CE,ToC N

I
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c) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,

acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir'
e) Autorização da ANP para comercialjzar o produto óleo diesel S-10.

ú - nrculanrDADE FISCAL/ECoNÔMICA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

-
bi prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS- CERTIDÃO CONJLINTA

nÉ»gnal), po. .iio da Certidão, e relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado
..situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data de

encerramento do prazo de entrega dos envelopes;

c) certidão negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal (sede

<ia licitante), relativos a tributos e contribuições;

d) Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação da

úrtiAao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei n" 12.44012011;

e) Certiãao negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor da

,ád. du p.rrou juríúca, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa)

dias da data prevista para apresentação dos envelopes'

0 Um àos seguintes ào"u',,".,tor, para comprovaçào de 
"microempresa 

ou empresa de

pequeno porte, para beneficios da Lei Complementar n" 123106"

ifj erunOo optante pelo SIMPLES nacional: comprovante de opção pelo SIMPLES obtido

no sítio da Secretaria da Receita Federal;

i.il qru.ao não optante pelo Simples nacional: declaração de imposto de renda ou balanço

pairiÀoniat e demànstração do reiultado econômico do exercício, comprovando ter receita

truta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3o, da Lei Complementar

123106, ou ainda' comprovante da condição de ME ou EPP expedido pela Junta Comercial.

g) No caso de microempresa ou empresa de pequeno poÍe convocado. para assinar o

ãánt.u,o ou retirar o instrumànto equivalente, que à data da licitação não estiver em regular

,it,ruçao 
"o,, 

a regularidade fiscal, ierá concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua

regularização, pronogável por igual período, a contar da convocação'

hi * á pu.ti.ipução nui 
"on'diçO.r 

previstas nesta alínea, implica no recoúecimento de

náo s" encànt.ar 
-em 

nenhuma dás situações previstas no artigo 3o da Lei Complementar

123106.
i) **As ME/EPP deverão apresentar Os dOcumentos fiscais, mesmo que apresente

alguma restrição. -IIi _ DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPRXGA MENORES:

a) Declaragãode que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos notulnos e

í.nor", de l6 idezessêis) anos em q-ualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir

de 14 (quatorze) anos. conforme ANEXO VII (Lei n" 9 854/99)'

á-2. 'i apresántação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com validade"

emitido por qualquer órgão púbtico, substitui os.doclmentos elencados neste item' com

.*".çà" àu."r1iaaà a" r"!ul*idud" relativa à Seguridade Social (INSS) e a relativa ao Fundo

de darantia por Tempo de Serviço (FGTS), obrigando ainda a paÚe a declarar' sob as

penalidades càbíveis, i superveniência de fato impeditivo à habilitação'

Rua Expedicionários, ne' 200, Centro - CEP: 84950-000
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S»tfA,I- poderá ser consultado por qualquer interessado na Rua Reinaldo Martins

Gonçalves no 85, centro, DepaÍtamento de Licitações, durante o expediente normal do órgão

licitante, das 9:00 às 1 1:30 e das 13:00 às 17:00 horas, até a data apÍazada para recebimento

dos documentos e dos envelopes "PROPOSTA" e "DOCUME NTAÇ4O", ou solicitado

através dos e-mai ls: licitapmsibv@vahoo.com.br ou rick.codren@gmail.com. O edital

10.1. E facultado a qualquer interesúdo a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre

o ato convocatório do Pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de

cópias da legislação disciplinadora do procedim ento, cujo custo de reprodução gráfica será

cobrado, observado para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para

Rua Expedicionários, ne. 2OO, Centro - CEP:84950-000

Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/OOO1-99 - E mail: contato@codren'org
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8.2.1. Qualquer documento indispensável para a obtengão do cERTIFICADO DE

REGISiRO CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado,

impondo-se, para tanto. a apresentação do(s) mesmo(s) juntamente com a documentação

contemplada no subitem 8.2.
g.2.2. 'Aregularização 

da documentação aludida no 8.2.1. também poderá ser levada a efeito

na própria sessão, cuja certidão/documento utilizada para a finalidade deverá observar as

p."rirõ"t contidas nos subitens 6.3., 6'3.1., 6.3.1'1., 6.3.1.2' e 6'3'1'3''4.1. 
Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento

àquele exigido no EDITAL e seus ANEXOS.
8.4. Seã ticitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se

for a filial, todos os documentos deveÍão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos

que pela própria natureza, comprovadamente. forem emitidos somente em nome da maÍriz.

ôaro u f"ltunt" pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o paÍicipante da licitaçào.

execute o futuro contrato, deverá apresentar toda a documentação de ambos os

estabelecimentos na forma e condições previsto neste item'

9.1. O

encontra-se na íntegra para download no site do consórcio: https://www.cod ren.orql

g.2. O aviso do É»i1.61, será publicado em Jomal de circulação local, podendo ser obtido

através do e'mail: rick.codren@gmail.com.
9.3. O EDITAL será entreg-ué a qualquer interessado até o dia da sessão, no horário e local

especifi cados neste item.
c3.Leprovidênciaaqueserefereosubitemg.3.podeserlevadaaefeitotambémpormelo
do e-mail: rick.codren@gmail.com.

recebimento das ProPostas.
10.1.1. Apretensão ieferida no subitem 10.1 pode ser formalizada por meio de requerimento

endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e

horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos

encamiúado por meio: rick.codren@gmail.com ou licitapmsjbv@yahoo'com br ou 
.fac-

símile, através dos telefones (43) 3528-i310 ou (43) 3565-1252, cujos documentos originais

correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 9'1.

10.1.2. As dúvidas a serem equãcionadás por telefone serão somente aquelas de caráter

estritamente informal.

TII.E GA Do EDITAL9 CON SULTA, DIVULGAÇAo E EN

10. ESCLARECIMENTOSAOEDITAL:
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10.1.3,Os esctarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do

recebimento da solicitação- por parte da autoridade subscritora do edital, passando a

integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

ll. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

*

11.1. E tàcultado a qualquer
impugnaçáo ao ato convocató

int
rto

até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das proposta§'

11,1.1, As medidas referidas no subitem 11.1 poderão ser formalizadas por meio de

requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente plotocolado

no endereço e horario constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de

providêncús ou de impugnação encamiúado por meio dos e-mails rick.codren@gmail.com

ãu licitapmsjbv@yahoó.cóm.br ou fac-símile, através dos telefones (43) 3528-3310 ou (43)

3565-12i2, óujoi documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no

subitem 11.1.
11.1.2.A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela

autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de I (um) dia útil' a

contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de

comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGAO'

1LíS.O acolhimênto do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que

implique em modificação(õés) do ato cónvocatório do PREGÃO, além da(s) alteração(ões)

decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova

data para a realização do certame.

12.1

12, DOCREDENCIAMENTO:
AbeÍa a fase para CREDENCIAM ENTO dos eventuais participantes do PREGAO,

consoante previsão estabelecida no subi tem 72.2 deste EDITAL, o representante da

proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido

procedimento, respondendo por sua autentic idade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-

se e exibir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

12.1.1 Caso a ProPonente desej e usufruir do tratamento diferenciado às MEs e EPPs, deverá

apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, comprovação e Declaração de que

cumprem os requisitos Iegars paÍa qualificação como microem presa, empresa de pequeno

poÍe ou microemPree4dedor individual, estando apta participar desse pregão e usúruir do

fatamento favorecido estabelecido nos aÍigos 42 e 49 da Lei ComplemenÍar 12312006.

12.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou

instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a propon€nte em

todas as etapas/fases do PREGÃO, formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s),

negociar a iedução de preço. desistir expressamente da intenção de interpor recurso

adãrinistrativo ao final da iesião, manifestar-ie imediata e motivadamente sobre a intengão de

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a aÍa da sessão, prestaÍ todos os

esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos

pertinentes ao cefiame.
'12,2.1 

Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento paÚicular' a mesma

deverá vir acompaúadá do Ato Constiiutivo da proponente ou de outro documento, onde

esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

Rua Expedicionários, ne. zoo, centro - cEP: 84950-000
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tZ.Z.Z. É. admitida a participação de licitantes que não credenciaram representantes desde que

entregue os envelopes e preencha as demais condições previstas neste edital, inclusive quanto

ao pÍazo, diretamente na sessão pública ou por meio postal ou no protocolo geral à Rua

Reinaldo Martins Gonçalves, no 85, Centro, na cidade de São José da Boa Vista, Paraná.

obs,: no caso de participaçdo conlorme este subiíem, os anexos III e VI desle EDITAL, serão

apresentados fora tlos envelopes ou em envelopes à paríe, devidamente itlentificados,

iZ.l Se o iepresentante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietiíLrio, dirigente

ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou

instrumento paÍticular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou

documento equivalente, no qual estej am expressos seus poderes para exerceÍ direitos e

assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

E admitido somente um representante por proponente.

A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com

as exigências previstas impossibilitará a participaçáo da proponente neste PREGÃO,

exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.

Desenvolvido o GREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o

PREGOEIRO declarará encerrada esta etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte

consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital'

13.1 A etapa/fase Para recebimento da DECLARAÇA O DE QUE A PROPONENTE

CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA

DE PRXÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será levada a efeito tão logo se

§rx

encerre da fase de CREDENCIAMENTO.
13.1.1. ADECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃo não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido

EXCLUSIVAMENTE NESTA OPORTUNIDADE.
13.2. Iniciada esta etaprfase, o PREGOEIRO receberá e examinará u p9614q,1ÇAO DE

QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
is.z.l. I ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a

exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO,

imp-ossibilitándo, em conseqüência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE

PREÇOS C DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO.
13,2.i, O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue

participando do pREGÃO, devendo proceder. em seguida, à entre-ga dos ENVELOPES

i,noposrn DE pREÇos e DocuMENTos DE HABILITAÇAo.

separadamente; fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO III. A

DECLARAÇAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS

TERMOS DO ANEXO VI, SE FOR O CASO, SERÁ RECEBIDO

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
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13. RECEBIMENTODADECLARAÇ Ão DE QUE A PROPONENTE CUMPRE

OS REQUISITOS DE HABTLITAÇ
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PROPOSTA DE PREÇOS

Ão, na DECLARAÇÁo DE MICRoEMPRESA
ORTE SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
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14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:
14.1. Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS, conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITaçÁO e

sob a guarda do PR.EGOEIRoTÓRcÃo LICITANTE. Iniciada a abertura dos envelopes
proposta, não mais serão recebidos os envelopes e documentos previstos no item 1.

14,2. Iniciada a abertura dos ENVELOPES PROPOSTAS, não será admitido o ingresso de

novos licitantes.

I5. EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DASPROPOSTAS:
15.1, O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências
fixadas no item 6 e 7.

15.1,1,O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação da
conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos,
para atendimento das necessidades do órgão licitante.
15.2. Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o

valor, o PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em

obediência ao critério do menor rtem.t)

16.1. Será desclassificada a PROPOSTA que:

a) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente

apresentação;
b) Apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;

c) Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados

ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;

d) Apresentarpreço(s)manifestamenteinexeqüível(is);
e A entar o S simbólico(s ou de valo ES zeÍo'

17.1. PArA CfEitO dC OFERECIMENTO DE, LANCES VERBAIS, o PREGOEIRO
selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que teúa apresentado

a proposta de menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores

sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) àquela de menor preço.

17.1../. Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão

estabelecido no subitem 17.1., o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na

classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores,

quando houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que teúam sido

os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no subitem 17.1.2..

17,1.2.8m caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito

da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:

a) Proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores ate 10oÁ (dez

por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três)

propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 17.1.; ou

b) Todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se

houver.

Rua Expedicionários, ne. 200, centro - cEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Pãraná
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16. DESCLASSIFICAÇAODASPROPOSTAS:

I7. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES
VERBAIS:

o

I
I

I
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IC ulzos ao ão licitante.

18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances
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§:x
/ 7.1.3. Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem 17 .l.2.,letras "a" e

,.b", para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes

empatadas, a correspondente definição será levada e efeito por meio de sorteio; cabe à

vencedora do sorteio definir o momento em que oferecerá ofeÍa/lance.

t7.1.4.Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO
poderá decidir, justihcadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor

àvaliação das regras editalicias, das limitações de mercado, envolvendo _quaisquer outros

aspect;s pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar

prosseguimento ao PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de

verbais, dar-se-á início ao oFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser

formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

18.1.1. Somente será(ao) aceito(s) LANCE(S) VARBAL(IS) que seja(m) inferior(es) ao

VAIOr dA MENOr PROPOSTÂ ESCRJTA E/OU dO úItiMO MENOT LANCE VERBAL
oferecido.
1g.2. O PR-EGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para

OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma seqüencial, a paÍir da proponente

da proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a

p.oio.,"nt. da proposta de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL.

ilaverdo propôstas escritas empatadas, a ordem seqüencial de convocação para lances é

a de credenciamento, decrescente, conforme previsto no sistema eletrônico de Pregão

Presencial.
18.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente

às penalidades constantes deste edital.

18.4. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar

lance veibal implicará na éxclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ltcando sua última

proposta registrada para a classificação final.
it.i. a elapa dc OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento

enquanto houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes'

1S.;. O 
"r""..urn..rto 

da erapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá

quando todos os proponentes declinarem da correspondente formulação'

ig.7. Declaradá enc.rrada a etapa de 9FERECIMENTS DE LANCES e classificadas as

propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de

ianôe(s), sempre com base no último preço/lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a

aceitaUiiiaaae do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo

motivadamente a resPeito.

18.8. O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de

menor preço, para que seja obtido preço melhor.

1g.9. Na hipOtesé de não realizagão de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a

conÍbrmidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

1g.I0. ocorrendo a pierisão delineada anteriomente, e depois do exame da aceitabilidade do

objeto e do preço. iambém é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente da

proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor'

OFERECIMENTO/INEXIS TÊNCIA DE LANCES VERBAIS:18.
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18.1f. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no

mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada,

que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a

correspondente verifi cação.
18.12. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exeqüibilidade dos preços

propostos após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor

preço tem o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em

que inconerá para o atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a

proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar.

18.13. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de

elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de

menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 16., salvo

rasuras que nào comprometam paÍes essenciais.

18.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da

documentação de natureza declaratória na própria sessão.

18.15. Para efeito do sanearnento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser

desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação,

encaminhamento e/ou substituição de documento(s), ou com a verificação desenvolvida por

meio eletrônico, fac-símile, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o(s)

efeito(s) indispensável(is). O Pregoeiro poderá promover quaisquer diligências necessárias à

análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes

atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

18.16. Aberto o invólucro "documentação" em havendo restrição quanto a regularidade fiscal

da microempresa ou empresa de pequeno porte. selá a mesma declarada vencedora, abrindo

prazo de 05 (cinco) dias para sua regularização, prorrogável por igual período mediante
justificativa tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO, a contaÍ da convocação para assinatura

do contrato ou retirada do inshumento equivalente.

18.17. A não regularização fiscal nô prazo estabelecido no subitem 18.19., implicará

decadência do diróito à contratação, com aplicação das sanções previstas na cláusula 28 do ato

convocatório, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificação, para negociar, nos termos do disposto no artigo 4', inciso XXIII, da

Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002.

18.18. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a

proponente será declarada vencedora.

iA.iS. S. a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias,

o PREGOEIRO examinará a oferta subseqüente de menor preço, decidindo sobre sua

aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e

preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas

nos subitens antecedentes.
Sendo a proposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da

proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente

àt.ndu uor requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se

isões estam adas nos subitens antecedentes.
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19.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do pRBCÃO

ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar

imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.
19.2. Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa,/fase/procedimento

do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a

respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo

de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.
19.3. As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-Íazões em

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORR-ENTE.

19.4. Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto,

o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo,

devidamente informado, à autoridade competente para decisào.

19.5. Os autos do PREGÃO permanecerào com vista franqueada aos interessados, no

endereço e horários previstos no subitem 9.1. deste EDITAL.
19.6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidaçào

dos atos insuscetíveis de veitamento.

20.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por paÍe
da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao

PREGOEIRO adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

20.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados após a decisão

do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s)

do certame à S onen S vence S

21 .1, Compete à autoridade competente homologar o PRE,G o
21.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do

proponente(s) adjudicatrLria(s) para assinar a ata detentora./contra

sua(s) proposta(s).

prazo de convocação da(s)
to, respeitada a validade de

20. ADJUDICAÇÃO:

21. HOMOLOGAÇÀO:

Ç P Ã'r) GRE ooIVD LGU A A
22.1 O resultado final do PREG O será publicado no Diario Oficial dos Municípios do

23. CONTLATAÇÁO:
Estado do Paraná e estam na intemet nos endere s constantes deste Edital

23.1. Não sendo assinado o contrato, poderá o órgão licitante convocírÍ a(s) outra(s)

proponente(s) classificada(s), ao preço do primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste

Édiial e no art.7. da Lei Federal n'10.52012002, observada a ampla defesa e o contraditório.

23.2, A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) compalecer para assinatura do contrato

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da(s) convocação(ões) expedida(s)

pelo Pregoeiro.
i:.:. Àtrl convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de

comunicação que comprove a data do correspondente recebimento.

23.4. O'praio de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando

solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela

LICITANTE. Não havendo decisão, a assinatura do contrato deverá ser formalizada até o 5"

(quinto) dia útil, contado da data da convocação.
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23.5. Para a assinatura do contrato, o Consórcio poderá verificar, por meio da Internet, a

regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço

(FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e

Procuradoria da Fazenda Nacional.
23.6. Também para assinatura do contrato, a(s) proponente(s) adjudicataria(s) deverá(ão)

indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos

documentos correspondentes.
23.7. A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento

equivalentes dela decorrentes, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento

toial da obrigação assumida por parte da(s) proponente(s) adj udicataria(s), sujeitando-a(s) às

sanções pre

23.8. Em
servidor res

vistas no item 26 e subitens.
resper to ao disposto no Art. 67, da Lei n". 8.666193 será designado no Contrato

nsável ara a fun ão de fiscalizar a fiel ex contratual.

24.1. O(s) item(ns) e objeto(s) deste PREGÀO será(ão) entregue(s) em perfeita(s)

condição(ões) de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência

do contrato, sem qualquer despesa adicional.

24.2, Os itens újeto(s) deste PREGÁO serão entregue(s) e recebido(s) provisoriamente

no âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive contrato, para efeito simultânea ou

posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas,

ànvolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no

recebimento dófinitivo, observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas corridos de sua

entrega.
24.3. O
adjudicatária(
contrato, sem

recebimento definitivo não exclui a

s), nos termos das prescrições legais
responsabilidade da(s) proponente(s)

, podendo levar ao cancelamento do

DO( ) (Ns) o( ) Â24. S oD REP G oBJEo TS ITEMEC IMENTB oNTREE A/REG

IC uízo das san oes IStas neste Edital e Contrato dela decorrentes

25.1 O objeto desta licitação deverá estar disponível para abastecimento em bomba,

imediatamente após o recebimento da Autorização de Fomecimento

25.2 O abastecimento em bomba Pod
Rural ou ainda em Caminhão Comboio.

era ser feito diretamente nos veiculos da Patrulha

25. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

25.3 O pagam ento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal,

devidamente atestada pela unidade competente, acompanhada das certidões negativa de

débitos unto ao INSS e re ularidade de FGTS

26 DISPENSADEGARANTIA:
26.3 Não será exi daa de tra, aÍa C1 ao no nte PREGÀO.

273 Ficará impedido de licitar e contratar com o CONSORCIO INTERMLTNICIPAL

PARA O DESENVOLVIMENT O RECIONAL DO TERRITORIO DIVISA NORTE DO

PARANA - CODREN, pelo Prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos

determinantes da Punição, a Pessoa física ou juridica que praticar qualquer dos atos

contemplados no art. 70 da Lei Federal n."

181712002.

10.520, de 171712002, publicada no DOU. de
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25 DOPAGÀMENTO:
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a) A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a

incidência das demais cominações legais contempladas na Lei n'. 8.666, de 21/0611993'

publicada no DOU. de2210611993.

27.4 Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s)

ficará(ão) sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e

decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a corespondente diferença de

preços verihcada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) nâo

aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

27.5 Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a

27 .6 Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que

implique no impedimento de licitar e contratar com o CODREN ou a declaração de

inidoneidade. será obri orla a comum ão do ato ao Tribunal de Contas do Estado

28.3 As normas disciplinadoras deste PREG O serão interpretadas em favor da ampliação

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP:84950-000
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da disputa, observada a igualdade e oportunidades entre as proponentes, sem

comprometimento do interesse público, e dos contratos delas decorrentes.

2g.d Na contagem dos prazoi estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia de início e

incluir-se-á o dó vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto ao contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo

em dia de expediente no órgão ou na entidade.

28.5 Não havendo expediente no órgão licitante ou oconendo qualquer ato/fato

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será

auiomaticamentó transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local

estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação do PREGOEIRO em sentido

contrário.
28.6 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por

razões de interesse público superveniente, devendo invalidáJa por ilegalidade, de ofício ou

por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba

direito a qualquer indenizaçào.
28.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no

afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a

aferição de sua qualificação, durante a realizaçáo da sessão pública do PREGAO'

28.8 A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s)

proposta(s), iendo que o órgão licitante não se responsabilizaú, eT !1{ql?r^hieótese, 
por

àstá(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGAO'

2g.9 A ápresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente,

das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS'
28.10 A proponente é responsável pela fidelidade e tegitimidade das informações e dos

documentos colacionados em qualquer fase do PR-EGAO'

28.11 A adjudicação do(s) itàm(ns) ou lote(s) deste PREGÃO não implicará em direito à

contratação.
28.i2 Éste Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s)

adj udicatária(s), farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição'

28 DISPOSIÇOESGERAIS:

ampla defesa.

,
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Wenceslau Braz, Estado do Paraná, * * de 'k 
*!** *'(1"t 

"*'t de 2020.

Willys Manoel Barbosa
Pregoeiro Oficial

Portaria n'. 07/2020 - CODREN

De acordo:

Pedro Sérgio Kronéis
Presidente do Codren

Rua Expedicionários, ne. 2OO, Centro - CEP: 84950-000

Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren'org

§(

/Y

28.13 Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÁO serão solucionados pelo

PREGOEIRO, com base na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação

federal e princípios gerais de direito.
2g.14 Será competente o Foro da comarca de wenceslau Braz, Estado do Paraná, com

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões

oriundas deste PREGAO.
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ANEXO I
EDTTAL »B pnpcÃo pRESENCIAL N'04/2020

.Reí.'Aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que compõem a patrulha rural, em
conformidade com o Termo de Convênio n'. 273/2020, celebrado entre o Estado do Paraná,
por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Consórcio
Intermunicipal do Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná -

CODREN,

Item Quant Unid EspecificaÇões Valor Unit. V. Total
I 100.000 Litros

Oleo Diesel S-10
Rs 3,15 * RS 315.000,00

*Valor estabelecido no convênio.

I - Das Considerações Gerais:
- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores manifestamente excessivos ou
inexeqüíveis.
- O prazo de fomecimento para o presente objeto será de 12 (doze) meses.

Willys Manoel Barbosa
Pregoeiro Oficial

Portqria no. 07/2020 - CODREN

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org

VALOR TOTAL Trezentos e quinze mil reais.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL N' O4l2020

MODELO DE PROCURAÇAO PARA CREDENCIAMENTO

Por este instrumento parlicular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede
(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob no. :*'e*:* *:*'t *** 'r*:t **** *** *** ** e Inscrição
Estadual sob no. ******'r**,,Í'r*'Í*'*'Í*'t**, representada neste ato por seu(s) (qualificação do

outorgante) Sr(a) ,'. * * 
'e 

* * * * * * * 'í * * ,' * * {' * 'k 
* * {' *, portador(a) da Cédula de Identidade RG n".

* * * * * ,k * * * * * 1. * * * e cpF no. +*********+**, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante

Procurador o(a) Sr(a) * * * * * * * * * * 
'( 

* * 
'< 

* 
'>k 

* 
'k 

* * *' * ! portador(a) da Cédula de Identidade RG no.
* * *,k *,k |* * ,r * ,8 * * * * * e cpF no. * * * * * * * ,í *,r * * * * * ,. *,k, a quem confere(imos) amplos poderes

para representar a (Razão Social da Empresa) perante o Consórcio Intermunicipal para o

Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norle do Paraná, no que se referir ao

presente PREGÂO PRESENCIAL n'. 0412020, com poderes para tomar qualquer decisão

àurante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÀO. os envelopes

PROPOSTA DE PREÇOS §'01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO (N" 02) em nome
da Outorgante, fotmular verbalmente lances ou olertas na(s) etapa(s) de lances, desistir
verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de

preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso adminisrativo ao final da

sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso

administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos

solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,

incluindo a assinatura do contrato caso necessário, em nome da Outorgante.

Local e data.
Assinatura

Recomendação: Na hipótese de apresenlação de procuração por instrumento parlicular, a

mesma deverri vir acompanhada tlo Contrato Social da proponente ou de outro documento,

onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para co stituif marrdatdtio.

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org

1I t*J:
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ANEXO III
pnncÃo PRESENCIAL N' o4l2020

MoDELo DE DECLARAçÃO no QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUTSTTOS OE, UnUlrr,r,çÃO

Local e data

Ao Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norle do
Paraná
Rua Expedicionários, no. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz Paraná

REF. PREGÃO PRESENCIAL N" O4l2020

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do afi. 4', VII, da Lei n'. 10.52012002, a
empresa {'*'k*'*'i'r********'k**'k*(indicação da razào social) cumpre plenamente os requisitos
de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N". 04/2020, cujo objeto é a Aquisição de

óleo diesel S-10 para os veículos que compõem a patrulha rural, em conformidade com o
Termo de Convênio n'.27312020, celebrado entre o Estado do Paraná, por sua Secretaria de

Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Consórcio Intermunicipal do

Desenvolvimento Regional do Tenitório Divisa Norle do Paraná - CODREN, conforme
descrição constante do ANEXO L

......., ............de ....... de

R"a F),nâCil:ionários, n9. 200, C6-+'^ - 'Eo' e4ÍrÊ0-000

' lee-'ir i 8r ?

(1\ ,9S?'âS -E .i.1.(rii!

Assinatura do representante legal
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ANEXO IV
pnncÂo PRESENCIAL N" o4lzo2o

MINUTADE CONTRATO

Contrato n'. ** 12020

Através do pÍesente instrumento de contrato, de um lado o CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
TERRITÓRIO DIVISA NORTE Do PARANÁ, situado na Rua Rua Expedicionarios, n".

200, Centro - CEP: 84950-000, na cidade de Wenceslau Braz - Paraná, inscrito no CNPJ/MF
sob n". 16.834.97810001-99, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste

ato representada pelo seu Presidente, Seúor *********", RG no. '':t***:l'***e CPF/MF no.
*)k*********+** e, de outro, a Empresa * * ri * * )t * * * t * * + :t * + * *, com sede na Rua
* * ,. )k * * ,i * * * * * * * :r * * * * * * :r r + * ! inscrita no CNPJ/MF sob no. * * * * *:t ,8 * ,í * ,í * * ,í *, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu (nome, fungão,

RG, CPF, do representante legal da empresa), de acordo com o que consta do Processo no

0412020, relativo ao PREGÃO PRESENCIAL n', 0412020, tem entle si justo e acertado este

instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes, pelos termos do Edital e

demais documentos constantes do processo administrativo, e pelo disposto na Lei n".

8.66611993 e Lei no. 10.52012002.
CLÁUSULA PRIMEIRA _ OBJETO
O objeto deste contrato é a Aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que compõem a

patrulha rural, em conformidade com o Termo de Convênio n".27312020, celebrado entre o
Estado do Paraná, por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e

o Consórcio Intermunicipal do Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do

Paraná - CODREN, conforme descrição constante do ANEXO L São eles: Itens no ***.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DOCUMENTOS INTEGRA.NTES DO CONTRATO
Para todos os efeitos de direito, para melhor caraclerização da aquisição, bem como para

definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este

CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÁO N". O4l2020 - CODR.EN,
constantes do Processo n',0412020, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos
de Habilitação do contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA _ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos Íinanceiros para supoúar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por

verbas, constantes do orçamento vigente:
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA
01 DIVISÂO AGRÍCOLA
2.003 Manutenção da Patrulha do Campo
12 3.3.90.30.00.00.00.00'l000lMaterialdeConsumo
CLÁUSULA QUARTA _ DA VALIDADE DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA-PREÇO E CONDIÇÔTS NB PAGAMENTO
Pelo fomecimento do(s) objeto(s) deste CONTRATO, a MUNICIPALIDADE pagará à

CONTRATADA o preço cefio, ineajustável e total de R$ *'>e***(***'r{':+:*'r***********'k*).

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau BÍaz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org
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§1" o pagamento será efetuado em até 30 (rinta) dias após a entrega do objeto do presente

contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, certidão negativa de débitos junto ao INSS e
regularidade junto ao FGTS.

§2" Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na

documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) conespondente(s)
regularização(ões).
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A entrega dos objetos licitados ocomerá imediatamente após o recebimento da Autorização de

Fomecimento (A.F).
O abastecimento poderá ocorrer diretamente nos veículos da Patrulha Rural ou em Caminhão
Comboio.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou

indiretamente provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo

entegar os objetos deste contrato de acordo com os termos pactuados, em estdta obediência
à legislação vigente.

§1" Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à

entrega do bem obj eto deste confato, inclusive despesas com materiais, fanspoftes, fretes,

mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decoüentes,
ou que venham a ser devidos em razão da avença.

§2" A CONTRÂTADA assume a obrigação de manter suas condições inicialmente
verificadas de habilitação e qualificação durante a vigência deste termo contratual.

CLÁUSULA OITAVA _ OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os recursos

orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s)

nota(s) fi scal(is) emitida(s).
Partígrafo Único: Fica designado o Servidor Sr. Paulo Henrique Lima, como Fiscal deste

Contrato, devendo veriÍicar e responder por sua Íiel execução, conforme os termos
estabelecidos pelo artigo 67 da Lei n". 8.666/93'
CLÁUSULA NONA _ PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E
INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇOES ASSUMIDAS:
O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a CONTRATADA às seguintes sanções,

sem prejuizo das previstas no item 28 do Edital de Pregão Presencial n" 0412020:

a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada

24 (vinte quatro) horas de atraso.

b) Impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista-PR
pelo período de até 5 (cinco) anos, caso a rescisão decorra da não entrega do objeto,

bem como por falsificação de documentos ou comprovada má fé da contratada.

c) Ocorrendo a rescisão unilateral imposta pela administragão face a inexecução

contratual ou culpa do contratante, será aplicada a multa de 1070 sobre o valor total do

contrato previsto na clausula 5", serr prejuízo da multa de mora prevista na alínea "a"
desta clausula".

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - PaÍaná

CNPJ: 16.834,978/0001-99 - E mail: contato@codren.org
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A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77

a 80 da Lei n'. 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem

prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei.
Parágrafo Único Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e

promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de

prejuízos que advirem do rompimento.
CLÁUSULA DECIMA PRJMEIRA _ REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:
Será possível o reajustamento de preços, desde que observado o prazo mínimo de 0i (um) ano

de vigência, utilizando-se como índice o IGPM ou na sua ausência outro que reflita a variação

da inflação no período e que seja o mais conservador possível.

Parágrafo Único - A revisão de preços somente ocorrerá nas hipóteses legais, observado o
disposto no arligo 65, II, "d", da Lei n". 8.666193 e artigo 116, §3", II, da Lei Municipal n".

83612015.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPçÃO
12.1 Os licitantes devem observar, em toda gestão do contrato e o contratado deve observar e
fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais

alto padrão de ética durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando
práticas corruptas e fraudulentas;
12.2 O Codren deverá impor sanções sobre uma empresa ou pessoa fisica, sob pena de

inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de

contratos financiados pela gestão se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da

empresa ou pessoa fisica, diretamente ou por meio de um agente, em práticas comuptas,

fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de

contratos. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:

a) "prritica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no

desempeúo de suas atividades;
b) "práíica fraudulenta"'. a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de

influenciar a execução dos recursos;

c) "prdtica colusiva"'. esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão

licitador, visando estabelecer preços em níveis artifrciais e não competitivos;
d) "pníticd coercitiva''. causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às

pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um progesso

licitatório ou afetar a execuçâo do contrato;
€) "prtitica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou

lazer declarações falsas aos representantes da Administragão, com o objetivo de

impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso.

12.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou

pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou pol prazo determinado,

para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o

envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,

fiaudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao parlicipar da licitação ou da execução de

um contrato executado pelo organismo.

Rua Expedicionários, ne, 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org
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12.4 Considerando os propósitos das cláusulas a cima, o licitante vencedor, como condição
para a contratação, deverá concordar e autorizaÍ que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local da execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
12.5 O Codren concordará e aulorizará a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à
disposição dos órgãos de controle interno e extemo, todos os documentos, contas e registros
comprobatórios das despesas efetuadas.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA- FORO:
Será competente o foro da Comarca de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, com renúncia
expÍessa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas
deste côntrato.
E por estarem assim justas e contratadas, as paúes assinam este contrato em 03 (três) vias de

igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas
abaixo assinadas, para que suítam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato
mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

São José da Boa Vista, Paraná, ** de ***+***** de 2020.

CONTRATADA
Paulo Henrique Lima
Fiscal do Contrato no. ** 12020

TESTEMTINHAS:
NOME:
RG:

NOME:
RG:

*

CONTRATANTE

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org
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ANEXO V
pRrcÃo PRESENCTAL N. o4l2020

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
(enviar pelo e-mail rick.codren@gmail.com)

PREGÃO PRESENCIAL N". O4I2O2O

EMPRESA:
CNP.I n'.:
ENDEREÇO:
e-mail:
CIDADE:
Telefone: Fax:

ESTADO:

Obtivemos, através de solicitação enviada ao e-mail rick.codrentTàsmail.com. nesta data,
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:
Data:
Nome:

Senhor Licitante,

A não remessa do recibo exime o Codren da comunicação, por meio de fax ou e-mail,
de eventuais esclarecimentos e retihcações ocorridas no instrumento convocatório, bem como
de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou
esclarecimentos disponibilizados acerca do progesso licitatório.

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org

Visando à comunicação futura entre este Consórcio e sua empresa, solicitamos a

Vossa Seúoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetêlo à Divisão de Licitações.
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ANEXO VI
pnBcÃo PRESENCIAL N' o4l2020

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *:F * * + :t * * + * * * *, CNPJ no
)k )k * )k * )k * 

'< 

* * * * * {< * * * * * * * * * * * * é 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 íntegra, estando apta, portanto, participar no procedimento
licitatório do Pregão Presencial n" 0412020, realizado pelo Consórcio Intermunicipal para o

Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norle do Paraná.

Local e data

Assinatura do representante da empresa
Nome do representante
RG no.

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834,978/0001-99 - E mail: contato@codren.org

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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ANEXO VII
pRpcÃo PRESENCIAL N' o4l2020

DECLrnlçÃo

Social do LICITANTE , inscrita no CNPJ sob o no , sediada

na (endereço completo) , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso
XXXIII, do artigo 7'da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1", da

Lei n'9.854. de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores

de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre. bem como em qualquer trabalho,

menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partiÍ de 14 anos.

de

§(

r.a

§ome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e

carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa

condição.

de 2020.

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP:84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834,978/0001-99 - E mail: contato@codren.org
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Emitido em conformidade com a Lei No 9394/96, art. 67 e 87, lnciso lll, O Decreto
No 5154/04, Parecer N' 64/2004 - CEDF e a Deliberação CEE 14197 (lndicação CEE 141971

CERTIFICAMOS QUE, WILLYS MANOEL BARBOSA , PORTADOR(A)

DO CPF DE No: 057.104.379-80,

JosÉ RO RTO SOARES WILLYS MANOEL BARBOSA
Titular Do CertiÍicÂdoâ) Pedâgógico
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CONSORCIO INIERMUTiITIPAL PARA O

REctoNAL oo reRnttónto DlvlsA NoRrE oo plRmÁ
CODREN

São José da Boa Vista; 3 de agosto de 2020

Ilma Sra.
Ludymila Fonseca da Silva
Advogada

O Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria n".0712020 vem através deste, solicitar-1he

a análise do Pregão Presencial n".0412020, paÍa que seja verificada sua regularidade,
como também dos documentos preliminares que o acompanham, emitindo assim seu

parecer acerca da continuidade ou não do referido processo administrativo, nos termos

das Leis rt'. 8.666193 e 10.520/02.
Para sua análise, faz-se necessário alguns esclarecimentos, como segue:

- A escolha da modalidade Pregão se dá em virtude do objeto ser considerado bem
comum;
- A opção da forma presencial se justifica e se faz necessária em virtude do Consórcio
ainda não estar adequado a nenhuma plataforma para realização do pregão eletrônico,
conforme determina o Decreto Federal no. 10.02412019, nos câsos de recursos oriundos do

Govemo Federal e conforme preconiza o Acórdão 260512018 do Tribunal Pleno TCE PR.

- O valor estabelecido no Edital é aquele pâctuado no Termo de Convênio. Contudo, o
Pregoeiro juntou nova pesquisa realizada no site dâ ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás

Natural e Biocombustíveis, bem como realizou pesquisas in loco, na data de 0110812020,

conforme relatório fotográfico anexo aos autos.

- A delimitação geográfica no pÍesente caso se toma realmente necessária para a execução

satisfatória do contrato a ser pactuado, não configurando restrição ao caráter competitivo, já
que, dentro do perímetro estabelecido existem várias empresas capazes de atender ao objeto.

Seria desarrazoado o Consórcio contratar uma empresa em que o posto de abastecimento fique a

uma longa distância, pois para o a execução do objeto, haveria um gasto maior de combustível e

de tempo. Logo, a delimitação de um perímetro é imprescindível, indo de encontro ao binômio

custo-beneficio, coadunando com os princípios da economicidade e eficiência.

Fico a disposição para mais esclarecimentos.

Atenciosamente

arbosa
P o Ofcial

Éix
7s1/

rÍ tan '. 07/2020
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Parecer lurídico lnicial - Pregão Presencial no.04/2020
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íÍi§. RaP:

De:

Para

Da'ta

Divisao Licitaçoes (licitapmsjbv@yahoo.com.br)

ludymila.codren@gmail.com; rick.codren@gmail.com

segunda-feira, 3 de agosto de 2020 -13:08 
BRT

Boa tarde

Estou encaminhando o processo reÍerente ao Pregão Presencial no.0412020 para análise
jurídica inicial da fase interna do mesmo.
Tivemos que diminuir a qualidade no momento da digitalização para possibilitar o envio
através do e-mail, assrm as imagens contidas nas folhas 41 ,42 e 43 ficaram borradas,
contudo, os valores ali expressos não foram utilizados para compor o preço médio da
licitação, logo, em nada prejudicam a análise.
O parecer contábil (tl.47)foi emitido através do próprio sistema de compras (conforme
autorizado pela contadora) e náo foi possível até o momento colher a assinatura da
responsável. Assim que possÍvel, o processo será enviado em meio físico para assinaturas.
No mais, fico no aguardo do posicionamento jurídico. Caso o parecer seja favorável, ireiv providenciar a publicação o mais rápido possível.

Atenciosamente:

Willys Manoel Barbosa
Pregoeiro Aficial
Técnico em Se/viços PúblÍcos
Bacharêl em Admin istração
Licenciado em Sociologia
Pós 6raduado em Gestão Escolar
M.B.A. Profissional em Gêstão Pública e Responsabilidade Fiscal
Pos Graduado ern GesÍão Pública Municipal - UEPG

PP 04-2020.pdÍ
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07 t08t2020 Yâhoo Mail - Re: Parecer Jurídico lniciâl - PreSão PresencialloÍSE 
tOfi if lOl .PR

Re: Parecer Jurídico lnicial - Pregão Presen cial no.04/2020 r§§. trg:

De:

Paral

Data

Ludymila Fonseca (ludymila.codren@gmail.com)

licitapmsjbv@yahoo.com.br

quinta-feira, 6 de agosto de 2020 19:17 BRT

Boa noite.
Estou encaminhando o Parecer Jurídico referente ao Pregáo 0412Q2Q.
Atenciosamente
Ludymila Fonseca da Silva

Em seg., 3 de ago. de 2020 às í3:08, Divisao Licitaçoes <licitapÍnsjbv@yÉle9§am-bt> escreveu

Boa tarde

Estou encaminhando o processo referente ao Pregão Presencial no.0412O20 para
análise jurídica inicial da fase interna do mesmo.
Tivemos que diminuir a qualidade no momento da digitalização para possibilitar o envio
através do e-mail, assim as imagens contidas nas Íolhas 41, 42 e 43 ficaram borradas,
contudo, os valores ali expressos não foram utilizados para compor o preço médio da
licitação, logo, em nada prejudicam a análise.
O parecer contábil (Í1.47)Íoi emitido através do próprio sistema de compras (conforme
autorizado pela contadora) e não foi possível até o momento colher a assinatura da
responsável. Assim que possível, o processo será enviado em meio físico para
assinaturas.
No mais, Íico no aguardo do posicionamento jurídico. Caso o parecer seja favorável, irei
providenciar a publicação o mais rápido possível.

Atenciosamente

Willys Manoel Barbosa
Pregoeiro Aficial
Técnico em §erviços Públicos
Bachare, em Administração
Li cenciado em S ociolog ia
Pós Graduado em Gestào Escolar
M.B.A. Profissional em Gestâo Pública e Responsabilidade Fiscal
Pôs Graduado em Gestão Pública MuniciPal - UEPG

Í-\
l4l

Parecer Jurídico Pregão Presencial A4-2O2O.pdÍ
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REGIoNAL oo r:RarróRlo Dtv:sA NoRTE Do PARANÁ ODREN

C CNPJ: 16.834-978/000 1-99

Processo Licitatório: Pregão Presen cial n" 0412020

lnteressado: CODREN

Assunto: Aquisição de Oleo Diesel S-10 para os veículos que compõem a patrulha rural,

em conformidade com o Termo de Convênio no 27312020, celebrado entre o Estado do

Paraná, por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o

Consórcio lntermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do

Paraná - CODREN.

Submete-se a apreciação o pedido de parecer relativo ao procedimento

licitatório na modalidade Pregão Presencial sob o no 0412020, cujo objeto é a aquisição

de Oleo Diesel S-10 para os veículos que compõem a patrulha rural.

O presente parecer não tem caráter vinculativo nem decisório, a ser submetido à

apreciação da autoridade superior, sem a obrigatoriedade de acatamento. Destaca-se

que a análise será restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos

técnicos, econômicos e/ou discricionários.

Os autos foram encaminhados para análise em 79 (setenta e nove) Íolhas

rubricadas. Os autos vieram instruídos de solicitação pela autoridade administrativa de

abertura de procedimento licitatório para a aquisição de Óleo Diesel S-10; termo de

referência; Termo de Convênio n'273120201, pesquisa de preço baseada no sistema de

levantamento de preços da ANP - Agência Nacional de Petróleo; parecer contábil

(folha 47) informando a existência de dotação orçamentária disponível para atender a

demanda; minuta do edital e do contrato, bem como a solicitação de parecer jurídico.

É o breve relatório.

§(
ODR.E§'

RUA ExpEDIctoNARIos, 200, cENTR0, wENCESLAU BRAZ - pARattÁ - cEp' e+.950-000. E-MAIL - contato.codren@gmail.com

PARECER JURíDICO

| - Relatório
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ll - Fundamentação

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade pregão presencial, do tipo

menor preÇo.

A Lei no 10.520102 instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e

Municípios a modalidade de licitaçâo denominada Pregão, para aquisição de bens e

serviços comuns.

Diferentemente da Lei 8.666/93, em que a eleição da modalidade de licitação

cabível opera-se por meio da análise do valor estimado para a contratação, o pregão,

nos termos do que dispõe a Lei no 10.520/02, destina-se à aquisição de bens e

serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado para a contratação.

O artigo 1o da Lei no. 10.520 de2002, assim dispóe:

Art. ío. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá

ser adotada a licitaçáo na modalidade de pregão, que será

regida por esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns,

para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrÕes de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente

deÍinidos pelo edital, por meio de especiÍicações usuais no

mercado.

Nesse sentido, a modalidade pregão poderá ser utilizada para a contrataçâo do

objeto ora mencionado (óleo diesel S- 10).

A modalidade e o tipo de licitação escolhidos estão adequados à legislação

O edital preenche, a princípio, os requisitos exigidos no artigo 40 da Lei

8.666/1993 c/c artigo 3o da Lei 10.52012002.

p
REGIONAL DO TERRITÓRIO DIYISA NORTE DO PARAN

CNPf : 16.83 4.978 /000L-99

RUA ExpEDtctoNARIos, 200, cENTRo, wENcEsLAU BRAz - PnnAftÁ - csp, e+.950-000. E-MAIL - contato.codren@gmailcom
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A minuta do contrato, por sua vez, contempla as cláusulas necessárias previstas

no artigo 55 da Lei 8.666/93, tais como: descrição do objeto, forma de fornecimento,

preço e condições de pagamento, prazo de entrega, crédito pelo qual ocorrerá a

despesa, direitos e responsabilidades, penalidades, casos de rescisão, vinculação ao

edital, legislação aplicável à execução do contrato, foro de eleição.

A delimitação geográfica da empresa contratada não fere o princípio da

isonomia dos licitantes, sendo que a administração pública está autorizada a definir

critérios que tragam benefícios na aquisição de bens e serviços.

Corroborando o assunto, o jurista Marçal Justen Filho, em sua obra

"Comentários à Lei de Licitaçôes e Contratos Administrativos", 154 edição, Editora

Dialética - SP12012, página 80:

[...] é relevante destacar que é perfeitamente cabível o ato

convocatório adotar cláusulas restritivas da participação.

Não há impedimento à previsão de exigências rigorosas nem

impossibilidade de exigências que apenas possam ser

cumpridas por específicas pessoas. O que se veda é a

adocão de exiqência desnecessária ou inadequada, cuja

previsão seja orientada náo a selecionar a proposta mais

vantajosa, mas a beneficiar ou prejudicar alguns

particulares. (grifo nosso)

Portanto, o que é vedado pelo ordenamento jurídico é a exigência que não

possui relação com o objeto a ser licitado e que venha a prejudicar o caráter

competitivo do certame, o que não é o presente caso.

Como se vê, numa análise preliminar as minutas do edital e do contrato

atendem as exigências legais.

*

RUA EXPEDICIONARIOS, 2OO, CENTRO, WENCESLAU BRÁZ - PARANÁ - CEP: 84.950-OOO. E-MAIL _ CONtAIO.COdTEN@gMAiI-COrn
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lll - Conclusão

Considerando que até entáo o edital e seus anexos se encontram dentro das

exigências previstas na legislação, bem como que os atos até então praticados foram

dentro da legalidade, opina-se pelo prosseguimento do feito.

É o parecer.

Wenceslau Braz, 06 de agosto de 2020.

Ludymila Fonseca da Silva

oAB/PR 91.866

S(ODREI§

RUA EXpEDICIONARIOS, 200, CENTRO, WENCESLAU BRAZ - PARANÁ - CSp, eq.g5O-000. E-MAIL - contato.codren@gmail.com
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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N'04/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 04 I2O2O

TIPO: Menor preço por item
REQUISITANTE: Presidência do Consórcio
nnSpOt{sÁvnl-: Pedro Sérgio Kronéis

Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em 07 (sete) anexos, a

saber:

ANEXO I - Descrição do objeto licitado;
ANEXO II - Modelo de Procuração para credenciamento;
ANEXO III - Modelo de declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação
(inc. VII do aÍ. 4o daLei 10.52012002);
ANEXO IV - Minuta de Contrato;
ANEXO V - Comprovante de retirada do Edital;
ANEXO VI - Modelo de declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO VII - Modelo de declaração de que a proponente não emprega menores de 18 anos
(inc. XXXIII do art. 7' da Constituição Federal).

Muito embora os documentos estejam agrupados em ANEXOS separados,

todos eles se completam, sendo que a p_roponente deve, para a apresentação da PROPOSTÀ e

DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO, bem como dos demais DOCUMENTOS, ao se

valer do EDITAL, inteirar-se de sua composição, tomando coúecimento, assim, das

condições administrativas e técnicas que nortearão o desenvolvimento do PREGÁO e a

formalização CONTRATUAL, que poderá ser substituído por Nota de Empeúo nos termos
que se dispõe o aÍÍ.62, da Lei Federal 8.666193, sorte que todos os aspectos mencionados em

cada documento deverão ser observados, ainda que não repetidos em outros.

O CONS RCIO INTERMTINICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
TERRITORIO DIVISA NORTE DO PARANÁ toma público que fará realizar licitação na

modalidade de PREGÂO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos,

com base na Lei Federal rf 8.666193 e Lei no 10.52012.002, do tipo menor preço por item
unitario, bem como com a Lei Complementar n. 123, de 1411212006.

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO,
conforme designação contida nos autos do processo.

O PREGÃO será realizado dia 24 de agosto de 2020, com recebimento dos envelopes à partir

das 09h00min e a abertura dos mesmos terá início pontualmente às 10h00min, na sala de

reuniões cedida pela Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista/PR, na Rua Reinaldo

Martins Gonçalves, no 85, centÍo, na cidade de São José da Boa Vista, Paraná, CEP: 84.980-

000, na sala de licitações, quando deverão ser apresentados, -no início O(S)

DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇAO DE QUE A

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org

1. PREÂMBULOT
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pRopoNENTE cuMpRE os REeursrros DE nlmlruçÂo E Dos
ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITaçÁO.
Os documentos enírcgues por ocasião do credenciamento podetõo deixar de compor o envelope
documeníaçdo,

2. OBJETO:
OBJETO: Aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que compõem a patrulha rural, em
conformidade com o Termo de Convênio n'.27312020, celebrado entre o Estado do Paraná,
por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Consórcio
Intermunicipal do Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná -

CODR-EN, conforme descrição constante do ANEXO I.

3.1. Este PREG O é do tipo menor preço por item.

{ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4,1. Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por
verbas, constantes do orçamento vigente. São elas:

02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÁO EXECUTIVA
01 DIVISÁO AGRÍCOLA
2.003 Manutenção da Patrulha do Campo
12 3.3.90.30.00.00.00.00.10001 Material deConsumo

5. CONDrÇOBSpat{-PARTrCIPAÇÃO:
5.1 Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos e

que, OBRIGATORIAMENTE;
5.1.1. Estejam sediados nos perímetros dos Municípios consorciados, ou seja, Santana do

Itararé, São José da Boa Vista e Wenceslau Braz (a consideração da localizaçõo geográJica

nesíe caso é imprescindível para garantir a eficdcia do fornecimenío, já que serão
realizados abastecimeníos na bomba, Logo, por motivos de logística e cusíos, o
abastecimento em empresas não localizadus no perímeíro mencionado inviabilizaria a

agilidade e aumentaria consideravelmente os custos).

5.2 Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no

País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concumo de credores,

dissolução e liquidação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de

constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos

com suspensão do direito de licitar e contratff com a PREFEITURA, ou declarados

inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
5.3. O representante legal da empresa licitante deverá apresentar em mãos cópia do RG ou

outro docr.unento com foto e Termo de Credenciamento conforme ANEXO IV, assinado por

responsável legal da empresa.

5.3.1 A proponente deverá apresentar em separado dos envelopes, declaração de que a
proponente cumpre os requisitos de habititação conforme Anexo V, e comprovação e

Declaração de que cumprem os requisitos legais para qualificação como microempresa,

Rua Expedicionários, no. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16,834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org

3. TIPO DO P[{EGÁO:

9t



Éix
COf»RE§T

?"t tlo IÚ dr Boc YltU'PR

lr
consóncto tNTERMUNtctpAL pARA o D

REGToNAL oo rennrónto DrvtsA l{oRrE oo plRmrÁ

empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 e 49 da Lei Complementar 12312006.
5.4. O licitante que desejar se fazer acompanhar por advogado, deverá providenciar a
identificação do mesmo com a apresentação da Carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e

documento que o autorize a se pronunciar em nome do licitante.

6 FORMA DE APRESENTAÇAO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS
(n'01) E DOCUMENTOS DE HABTLTTAÇÃO (n'02):

6.1. Os ENVELOPES, respectivamente PROPOSTA DE PREÇOS (envelope n" 01) e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO (envelope n" 02) deverão ser apresentados, fechados
e indevassáveis, contendo cada um deles, em sua parte extema, além do nome da proponente,
os seguintes dizeres:
ENVELOPE 1

IDENTIFICAÇÃO »A PROPONENTE

CONSOIICIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ - CODREN
PREGÃO PRESENCIAL DE NO O4l2020
ENVELOPE NO 1 - PROPOSTA DE PREÇO

ENVELOPE 2
IDENTIFICAÇÁO N.q. PROPONENTE
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ - CODREN
PREGÀO PRESENCIAL DE NO O4l2020
ENVELOPE No 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6,2. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em I (uma) via,
redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e

assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo Procurador,
juntando-se a Procuração.
6.2.L A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA DE
PREÇOS (envelope n" 01) obedecerão também os comandos contemplados nos subitens 6.3.,

6.3.1., 6.3.1.1., 6.3.1.2.,6.3.1.3., 6.3.2. e 6.3.3.
6.2.2. A proponente somente poderá apresentar uma-única PROPOSTA.
6.3. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO (envelope no 02) poderão ser

apresentados em original, cópia simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por
servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, e

inclusive expedidos via Intemet.
6.3.1. A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do

original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE n' 02, para a devida
autenticação.
6.3.1.1. Para fim da previsão contida no subitem 6.3.1., o documento original a ser

apresentado não poderá integrar o ENVELOPE.

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná
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6.3,1-2. Os documentos expedidos via Intemet e, inclusive, aqueles outros apresentados

terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do

PREGOEIRO.
6.3.1.3. O PREGOEIRO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos

meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo a indisponibilidade
referida, e não tendo sido apresentados os documentos preconizados, inclusive quanto à forma
exigida, a proponente será inabilitada.
6.3.2, Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua
estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos
para o português por tradutor público juramentado.

ó.-i.J. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas

expedições/emissões não ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos

envelopes.

7. CONTEUDODAPROPOSTA:
7,1, A PROPOSTA deverá conter:
a) O número do PREGÂO;
b) A razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço

eletrônico (e-mail), estes dois últimos se houver, para contato;
c) Apresentar a descrição detalhada do objeto do PREGÃO, em conformidade com as

especificações contidas no ANEXO I, a descrição deve ser firme e precisa, sem altemativa de

preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por

item;
d) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua

apresentação;
e) Preço unitário do objeto licitado, por item, expresso em moeda corrente nacional.

Em caso de apresentaçtio de propostas com mais de 02 (duas) casas decimais, serõo considerados

apenas os dois primeiros dígitos,

Nota 1: nos preços propostos estarão previstos, a1ém do lucro, todos os custos diretos e

indiretos relatívoi ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras

despesas, tributos de qualquer naÍureza, frete, embalagem etc, exceto quando aos preços nas

hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental.
7.2. PRAZO DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal,

devidamente atestada pela unidade competente, acompaúada das ceÍidões negativa de

débitos junto ao INSS e regularidade de FGTS.

8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇ 0 pertinentes ao ramo do objeto do

PREGÃO são os seguintes:
I - HABILITAÇAO JURJDICA:
a) Registro comercial, para empresa individual;
b) Ato gonstitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompaúado dos documentos

comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não seja enhegue por ocasião de

credenciamento;

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná
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c) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Autorização da ANP para comercializar o produto óleo diesel S-10.
II _ REGULARJDADE FISCAL/ECONÔMICA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS- CERTIDÀO CONJUNTA
FEDERAL), por meio da Certidão, e relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado
"Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data de
encerramento do prazo de enftega dos envelopes;
c) CeÍidão negativa de débitos perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal (sede
da licitante), relativos a tributos e contribuições;
d) Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação da
CeÍidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei n' 12.440120111,
e) Certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor da
sede da pessoajuridica, cuja pesquisa teúa sido realizada em data não anterior a 90 (noventa)
dias da data prevista para apresentação dos envelopes.

0 Um dos seguintes documentos, para comprovação de microempresa ou empresa de
pequeno pôrte, plua benefícios da Lêi Complementar no 123/06:
ll) Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante de opção pelo SIMPLES obtido
no sítio da Secretaria da Receita Federal;
f.2) Quando não optante pelo Simples nacional: declaração de imposto de renda ou balanço
patrimonial e demonstração do resultado econômico do exercicio, comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do arligo 3o, da Lei Complementar
123106, ou ainda, comprovante da condição de ME ou EPP expedido pela Junta Comercial.
g) No caso de microempresa ou empresa de pequeno poÍe convocado para assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, que à data da licitação não estiver em regular
situação com a regularidade fiscal, será concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua
regularização, prorrogável por igual período. a contar da convocação.
h) * a participação nas condições previstas nesta alínea, implica no reconhecimento de
não se encontrar em nenhuma das situações previstas no aÍigo 3o da Lei Complementar
123/06.
i) **As ME/EPP deverão apresentar os documentos fiscais, mesmo que apresente
alguma restrição.
III-DECLARAÇÃO DE QUE NÁO EMPREGA MENORES:
a) Declaração de que não emprega menores de l8 (dezoito) anos em trabalhos notumos e

menores de l6 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, conforme ANEXO VII (Lei n' 9.854/99).
8.2. A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com validade,
emitido por qualquer órgão público, substitui os documentos elencados neste item, com
exceção da certidão de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e a relativa ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), obrigando ainda a parte a declarar, sob as

penalidades cabíveis. a superveniência de fato impeditivo à habilitação.

Rua Expedicionários, ne, 200, Centro - CEP: 84950-000
wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org

§(

^



P.t 8lo lú * Bo. yuü .PR

,si
à(

Ot

coxsóRcro rNrERMUNlctpAl pARÀ o Ettto
REctoNAL oo rennróRto DtvtsA NoRrE Do PAR

COf»R.E§[

8.2.1. Qualquer documento indispensável para a obtenção do CERTIFICADO DE
REGISTRO CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado,
impondo-se, para tanto, a apresentação do(s) mesmo(s) juntamente com a documentaçào
contemplada no subitem 8.2.
8.2.2. A regularização da documentação aludida no 8.2.1. também poderá ser levada a efeito
na própria sessão, cuja cerlidão/documento utilizada para a finalidade deverá observar as
previsões contidas nos subitens 6.3., 6.3.1., 6.3.1.1., 6.3.1.2. e 6.3,1.3.
8.3. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento
àquele exigido no EDITAL e seus ANEXOS.
8.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se

lor a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, excetos aqueles documentos
que pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da ma1riz
Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitaçào,
execute o futuro contrato, deverá apresentaÍ toda a documentação de ambos os

estabelecimentos na forma e condições previsto neste item.

9. CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL:
9.1. O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Rua Reinaldo Martins
Gonçalves no 85, centro, Departamento de Licitações, durante o expediente normal do órgão
licitante, das 9:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, até a data aprazada para recebimento
dos documentos e dos envelopes "PROPOSTA" e "DOCUMENTAÇÃO", ou solicitado
através dos e-mails: licitapmsibv yahoo.com.br ou rick.codren@gmail.com. O edital
encontra-se na íntegra para download no site do Consórcio: https://www.cod ren.orel
9.2. O aviso do EDITAL será publicado em Jomal de circulação local, podendo ser obtido
através do e-mail: rick.codren@gmail.com.
9.3. O EDITAL será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão, no horario e local
especificados neste item.
9.3.1. A providência a que se refere o subitem 9.3. pode ser levada a efeito também por meio
do e-mail: rick.codren@gmail.com.

10. ESCLARECIMENTOSAOEDITAL:
10.1, E facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre

o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de

cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo de reprodução gráfica será

cobrado, observado para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para

recebimento das propostas.

l0.l.I. A pretensão referida no subitem 10.1 pode ser formalizada por meio de requerimento

endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e

horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos

encaminhado por meio: rick.codren@gmail.com ou licitapmsjbv@yahoo.com.br ou fac-

símile, através dos telefones (43) 3528-3310 ou (43) 3565-1252, cujos documentos originais
correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 9.1'

10,1.2. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter

estritamente informal.

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná
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10.1.3. Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de I (um) dia útil, a contar do
recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a

integrar os autos do fnnCÂO, dando-se ciência às demais licitantes.

1I. PROVIDENCIAS/IMPUGNAÇAOAOEDITAL:
11.1. E facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de

impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de
até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
lLI.l, As medidas referidas no subitem 11,1 poderão ser formalizadas por meio de
requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado
no endereço e horário constantes do subitem 9.1. Também será aceito pedido de

providências ou de impugnação encaminhado por meio dos e-mails rick.codren@gmail.com
ou licitapmsjbv@yahoo.com.br ou fac-símile, através dos telefones (43) 3528-3310 ou (43)

3565-1252, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no

subitem 11.1.
11,1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela
autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de I (um) dia útil, a

contar do recebimento da peça indicada por paÍe da autoridade referida, que, além de

comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÁO.
11.1.3,O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que

imptique em modificação(ões) do ato convocatório do PREGÂO, atém da(s) alteração(ões)
decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto oÍiginal e designação de nova
data para a realização do certame .

12.1 Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais parlicipantes do PREG o,
consoante previsão estabelecida no subitem 12.2 deste EDITAL, o representante da

proponente entregará ao PREGOEIRO documento que o credencie para participar do aludido
procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-
se e exibir a Carteira de Identidade ou outrô documento equivalente, com fotog.rafia.

12.1.1 Caso a proponente deseje usufr-uir do tratamêirto diferenciado'às ME§ ê EPPs, deverá

apresentar inicialmente e em ieparado dos envelopes, comprovaçào e Deciliração de que

cumpÍem os requisitos legais para qualificação como microempÍesa, empresa de pequeno

porte ou microempreendedor individual, estando apta participar desge pregão e usufruir do

tratamentô favorecido éitabelecido no.s.1 artigos 42 e 49 daLei CompldmentaÍ 1'2312006.

12.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou

instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em

todas as etapas/fases do PREGÃO, formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s),

negociar a redugão de preço, desistir expressamente da intengão de interpor recurso

administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ala da sessão, prestar todos os

esclarecimentos solicitados peto PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos

pertinentes ao certame.
12.2.1 Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma

deverá vir acompaúada do Ato Constitutivo da proponente ou de outro documento, onde

esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatario.
Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
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A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com
as exigências previstas impossibititará a participação da proponente neste PRDGÃO,
exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.
Desenvolvido o CREDENCIAMENTO das proponentes que comparecerem, o
PREGOEIRO declarará encerrada estâ etapa/fase, iniciando-se o procedimento seguinte
consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.

13.1 A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇ O DE QUE A PROPONENTE
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA
DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÁO será levada a efeito tão logo se

encerre da fase de CREDENCIÀMENTO.
T3.T.T. A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO não deve integrar os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃ0, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fomecido
separadamente; fica facultada a utilização do modelo constante do ANEXO III. A
DECLARAÇÁO DE MICROEMPRESA OU EMPRXSA DE PEQUENO PORTE NOS
TERMOS DO ANEXO VI, SE FOR O CASO, SERÁ RECEBIDO
EXCLUSIVAMENTE NESTA OPORTUNIDADE.
13.2. Iniciada esta etaprfase, o PREGOEIRO receberá e examinará a DECLARAÇÁO DE
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
13,2.1. A ausência da referida declaração ou a apresentação em desconformidade com a

exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste PREGÃO,
impossibilitando, em conseqüência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
13.2.2. O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue
participando do PREGÁO, devendo proceder, em seguida, à entrega dos ENVELOPES
PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná
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13. RECEBIMENTO DA DECLARAÇÂO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE
OS RNQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA DECLARAÇÂO DE MICROEMPRESA

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE SE FOR O CASO E DOS ENVELOPES
PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

12,2,2. É admitida a participação de licitantes que não credenciaram representantes desde que
entregue os envelopes e preencha as demais condições previstas neste edital, inclusive quanto
ao pÍazo, diretamente na sessão pública ou por meio postal ou no protocolo geral à Rua
Reinaldo Martins Gonçalves, n' 85, Centro, na cidade de São José da Boa Vista, Paraná.
Obs.: no caso de paúicipação conforme este subitem, os anexos III e VI deste EDITAL, serdo
aprcsentados Íora dos envelopes ou em envelopes à püte, devidamente identiJicados.
12.3 Se o representante da proponente ostentaÍ a condição de sócio, proprietario, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou
instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou
documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e

assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

E admitido somente um representante por proponente.

I
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14. ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:
14.1. Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos ENVELOPES PROPOSTA DE
PREÇOS, conservando intactos os ENVELOPES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e
sob a guarda do PREGOEIRO/ÓRGÃO LICITANTE. Iniciada a abertura dos envelopes
proposta, não mais serão recebidos os envelopes e documentos previstos no item 1.

14.2. Iniciada a abeÍura dos ENVELOPES PROPOSTAS, não será admitido o ingresso de
novos licitantes.

15. EXAME E CLASSIFTCAÇÃO PRELIMINARDAS pROpOSTAS:

15.1. O PREGOEIRO examinará as PROPOSTAS sempre levando em conta as exigências
fixadas no item 6 e 7.

l5.l.l.O exame envolvendo o(s) objeto(s) ofertado(s) implicará na constatação dâ
conformidade do(s) mesmo(s) com as especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos,
para atendimento das necessidades do órgão licitante.
15.2. Definidas as PROPOSTAS que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto e o
valor, o PREGOEIRO elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em
obediência ao critério do menor rtem.

16.1. Será desclassificada a PROPOSTA que:

a) Deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente
apresentação;
b) Apresentar rasuras ou entreliúas que prejudiquem sua análise;
c) Oferecer vantagem não prevista neste EDITAL, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
d) Apresentarpreço(s)manifestamenteinexeqüível(is);
e A resentar simbólico ou de val S zero;

*
ODREN
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17.1. PArA EfCitO dE OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, O PREGOEIRO
selecionará, sempre com base na classificação provisória, a proponente que teúa apresentado
a proposta de menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores
sucessivos e superiores em ate 10Yo (dez por cento) àquela de menor preço.
17.1.1.Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão
estabelecido no subitem 17.1., o PREGOEIRO selecionará, sempre com base na
classificação provisória, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores,
quando houver, para que suas proponentes parlicipem dos lances quaisquer que teúam sido
os preços oferecidos nas propostas, observada a previsão estampada no subitem 17.1.2..

17,1.2,Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito
da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:
a) Proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10Yo (dez

por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3 (três)
propostas válidas para a etapa de lances, conlorme previsto no subitem 17,1.; ou
b) Todas as propostas coincidentes com um dos 3 (três) menores valores ofertados, se

houver.
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Wenceslau Braz - Paraná

cNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org

I6. DESCLASSIFICAÇAODASPROPOSTAS:

17. DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERI,CIMENTO DE LANCES
VERBAIS:
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17.1.J, Na hipótese da ocorrência das previsões colacionadas no subitem l7.l.2.,letras "a" e

"b", para efeito do estabeiecimento da ordem da classiÍicação provisória das proponentes
empatadas, a correspondente definição será levada e efeito por meio de sorteiol cabe à

vencedora do sorteio defrnir o momento em que oferecerá oferta/lance.
17.1.4.Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o PREGOEIRO
poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, inclusive para melhor
avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros
aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou. ainda, dar
prosseguimento ao PREGAO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de

IC ulzos ao or ão licitante.

18.1. Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances
verbais, dar-se-á início ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser

formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.
18.1.1. Somente será(ao) aceito(, LANCE(S) VARBAL(IS) que seja(m) inferior(es) ao

valor da menor PROPOSTA ESCRITA e/ou do último menor LANCE VERBAL
oferecido.
18.2. O PREGOEIRO convidará individualmente as proponentes classificadas para

OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma seqüencial, a partir da proponente
da proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a

proponente da proposta de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL.
Havendo propostas escritâs empatadas, a ordem seqüencial de convocação para lances é

a de credenciamento, decrescente, conforme previsto no sistema eletrônico de Pregão
Presencial.
18.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
às penalidades constantes deste edital.
18.4. Quando convocado pelo PREGOEIRO, a desistência da proponente de apresentar
lance verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última
proposta registrada para a classificação final.
18,5. A etapa de OFERLCIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento
enquanto houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.

f 8.6. O encerramento da etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS ocorrerá
quando todos os proponentes declinarem da correspondente formulação.
18.7. Declarada encerrada a etapa de OFERECIMENTO DE LANCES e classificadas as

propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de

lance(s), sempre com base no último preço/lance apresentado, o PREGOEIRO examinará a

aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo
motivadamente a respeito.
18.8. O PREGOEIRO decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de

menor preço, para que seja obtido preço melhor.
18.9. Na hipótese de não realização de lances verbais, o PREGOEIRO verificará a

conformidade enÍe a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

18.10. Ocorrendo a previsão delineada anteriormente, e depois do exame da aceitabilidade do

objeto e do preço, também é facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente da

proposta de menoÍ preço, para que seja obtido preço melhor.
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18.11. O PREGOEIRO deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no
mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada,
que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a
correspondente verifi cação.
18.12. O PREGOEIRO pode solicitar a demonstração da exeqüibilidade dos preços
propostos após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor
preço tem o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em
que inconerá para o atendimento do objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a
proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar.
18.13. A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de

elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de

menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 16., salvo
rasuras que nào comprometam partes essenciais.
18.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento da
documentação de natureza declaratória na própria sessão.

18.15. Para efeito do saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser
desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação,
encamiúamento e/ou substituição de documento(s), ou com a verificação desenvolvida por
meio eletrônico, fac-simile, ou, ainda, por qualquer outro método que venha a produzir o(s)
efeito(s) indispensável(is). O Pregoeiro poderá promover quaisquer diligências necessiirias à

análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes
atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
18.16. Aberto o invólucro "documentação" em havendo restrição quanto a regularidade fiscal
da microempresa ou empresa de pequeno porte, será a mesma declarada vencedora, abrindo
prazo de 05 (cinco) dias para sua regularização, prorrogável por igual período mediante
justificativa tempestiva e aceita pelo PREGOEIRO, a contar da convocação para assinatura
do contrato ou retirada do instrumento equivalente.
18.17. A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem 18.19., implicará
decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções pÍevistas na cláusula 28 do ato

convocatório, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificação, para negociar, nos termos do disposto no artigo 4o, inciso XXIII, da

Lei n" 10.520, de 17 dejulho de2002.
18.18. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no EDITAL, a

proponente será declarada vencedora.
18.19. Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias,
o PREGOEIRO examinará a oferta subseqüente de menor preço, decidindo sobre sua

aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e
preço, na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas

nos subitens antecedentes.
Sendo a pÍoposta aceitável, o PREGOEIRO verificará as condições de habilitação da

proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente

atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora; observando-se

revisões estam nos subitens antecedentes.
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19.1. Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do pnfCÃO
ou que tenha(m) sido impedida(s) de lazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar
imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.
19.2. Havendo intenção de interposição de recurso conüa qualquer etapa./fase/procedimento
do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a
respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo
de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.
19.3, As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentaÍ contra-razões em
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.
19.4. Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido paÍa tanto,
o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encamiúá-lo,
devidamente informado, à autoridade competente para decisão.
19.5. Os autos do PREGÁO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço e horários previstos no subitem 9.1. deste EDITAL.
19,6. O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação
dos atos insuscetiveis de a veitamento.

20.f. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte

da(s) proponente(s), impoÍará na decadência do direito de recurso, competindo ao

PREGOEIRO adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).
20.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados após a decisão
do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do(s) objeto(s)
do certame S ro vencedora SS

21.1. Compete à autoridade competente homologar o PREG o.
21.2, A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da(s)
proponente(s) adjudicatária(s) para assinar a ata detentora./contrato, respeitada a validade de
sua(s) proposta(s).

22.1 O resultado final do PREG O será publicado no Diario Oficial dos Municípios do
Estado do Paraná e estam na rnternet nos s constantes deste Edital.

23.1. Não sendo assinado o contrato, poderá o órgão licitante convocar a(s) outra(s)
proponente(s) classificada(s), ao preço do primeiro, sem prejuizo das sanções previstas neste

Edital e no art. 7o da Lei Federal n" 10.52012002, observada a ampla defesa e o contraditório.
23.2. A(s) proponente(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comparecer para assinatura do contrato
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da(s) convocação(ões) expedida(s)
pelo Pregoeiro.
23.3. A(s) convocação(ões) referida(s) pode(m) ser formalizada(s) por qualquer meio de

comunicagão que comprove a data do correspondente recebimento.
23.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando

solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela

LICITANTE. Não havendo decisão. a assinatura do contrato deverá ser formalizada até o 5"
(quinto) dia útil, contado da data da convocação.
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20, ADJUDICAÇÃO:

21. HOMOLOGAÇÁO:

22. DIVULGAÇÁO DO RESULTADO FINAL DO PREGÁO:

23, CONTRATAÇÁO:
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23.5. Para a assinatura do contrato, o Consórcio poderá verificar, por meio da Intemet, a
regularidade com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da Receita Federal e

Procuradoria da Fazenda Nacional.
23.6. Também para assinatura do Contrato, a(s) proponente(s) adjudicataria(s) deverá(ão)
indicar o representante legal ou procurador constituido para tanto, acompanhado dos
documentos correspondentes.
23,7. A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalentes dela decorrentes, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida por paÍe da(s) proponente(s) adjudicatriria(s), sujeitando-a(s) às

sanções previstas no item 26 e subitens.
23.8. Em respeito ao disposto no Art.67, da Lei n". 8.666193 será designado no Contrato
servidor res nsável a ão de fiscalizar a fiel exec contratual.

24.1. O(s) item(ns) e objeto(s) deste PREG O será(ão) entregue(s) em perfeita(s)
condição(ões) de uso, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência
do contrato, sem qualquer despesa adicional.
24.2. Os itens objeto(s) deste PREGÃO serào entregue(s) e recebido(s) provisoriamente
no âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive contrato, para efeito simultânea ou
posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações pactuadas,
envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita adequação, resultando no
recebimento definitivo, observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas conidos de sua
entÍega.
24.3. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da(s) proponente(s)
adjudicatária(s), nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento do
contrato, sem uízo das s oes stas neste Edital e Contrato dela decorrentes.

25.1 O objeto desta licitação deverá estar disponivel para abastecimento em bomba,
imediatamente após o recebimento da Autorização de Fomecimento.
25 .2 O abastecimento em bomba poderá ser feito diretamente nos veículos da Patrulha
Rural ou ainda em Camiúão Comboio.

25 DOPAGAMENTO:
25.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal,
devidamente atestada pela unidade competente, acompaúada das certidões negativa de
débitos unto ao INSS e re ularidade de FGTS.

26.3 Não será ex ida a de 1â, aúici no sente PREG o

27 .3 Ficará impedido de licitar e contratar com o CONS RCIO INTERMLTNICIPAL
PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO TERRITORIO DIVISA NORTE DO
PARANÁ - CODREN, pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, a pessoa fisica ou jurídica que praticar qualquer dos atos

contemplados no art. 7' da Lei Federal n.' 10.520, de 17 /7 12002, publicada no DOU. de

18t7 t2002.
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24. ENTREGA,/RXCEBIMENTO DO(S) ITEM(NS) OBJETO(S) DO PREGÁO:

25. PRAZOELOCALDEENTREGA:

26 DISPENSA DE GARANTIA:

27 SANÇOESADMINISTRATIVAS:

I
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a) A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a

incidência das demais cominações legais contempladas na Lei n'. 8.666, de 21/0611993,
publicada no DOU. de 2210611993.
27.4 Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s)
ficará(ão) sujeita(s), ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e

decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ão) com a correspondente diferença de

preços verihcada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) classificada(s) não

aceitar(em) a contratação pelos mesmos preços e prazos Íixados pela inadimplente.
27.5 Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o contraditório e a
ampla defesa.

27.6 Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que

implique no impedimento de licitar e contratar com o CODREN ou a declaração de

inidoneidade, será obri a a comunl o do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

28.3 As normas disciplinadoras desle PREG O serão interpretadas em favor da ampliação
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da disputa, observada a igualdade e oportunidades entre as propônentes, sem

comprometimento do interesse público, e dos contratos delas decorrentes.

28.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste PREGÃO, excluir-se-á o dia de início e

incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto ao contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo

em dia de expediente no órgão ou na entidade.

28.5 Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato

superveniente que impeça a rcalizaçáo do ceíame na data marcada, a sessão será

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário e local

estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação do PREGOEIRO em sentido

contriirio.
28.6 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por

razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de oficio ou

por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba

direito a qualquer indenização.
28.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no

afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a
aferição de sua qualificação, durante a rcalizaçáo da sessão pública do PREGAO.
28.8 A(s) proponente(s) assume(m) o(s) custo(s) para a preparação e apresentação de sua(s)

proposta(s), sendo que o órgão licitante não se responsabillzará, em qualquer hipótese, por

esta(s) despesa(s), independentemente da condução ou do resultado do PREGAO.
28.9 A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por paÍte da proponente,

das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.
28.10 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos colacionados em qualquer fase do PREGAO.
28.11 A adjudicação do(s) item(ns) ou lote(s) deste PREGÃO não implicará em direito à

contratação.
28.12 Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) da(s) proponente(s)

adjudicatária(s), farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição.

28 DISPOSIÇOES GERAIS:

I
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28.13 Os casos omissos neste EDITAL On pnf CÃO serào solucionados pelo
PREGOEIRO, com base na legislação estadual e, subsidiariamente, nos termos da legislação
federal e princípios gerais de direito.
28.14 Será competente o Foro da Comarca de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para solução de questões

oriundas deste PREGAO.

Wenceslau Braz, Estado do Paranâ,07 de agosto de 2020.

Bartrosaa

g iro Oficial
Poriar 11 7/2020 - CODREN

I)e tcordo:

Pedro Sérgio Kronéis
Presidente do Codren

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org
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ANEXO I
EDITAL or pnBcÃo pRESENCTAL N" 04/2020

.i?eí.' Aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que compõem a patrulha rural, em
conformidade com o Termo de Convênio n'.27312020, celebrado entre o Estado do Paraná,

por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Consórcio
Intermunicipal do Desenvolvimento Regional do Tenitório Divisa NoÍe do Paraná -

CODREN,

Itern Quant. Unid. Especificações V. Total

l 100.000 Litros
Oleo Diesel S-10

Rs 3 15.000,00

VALOR TOTAL - Trezentos e quinze mil reais

*ktlor eslabelecido lo convênio.

\lt'

Barbosa
iro Oficial

Portar 7/2020 - coDREN

/,

n

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950'000
wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org

I - Das Considerações Gerais:
- Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores manifestamente excessivos ou

inexeqüíveis.
- O prazo de fomecimento para o presente objeto será de 12 (doze) meses.

l*J !

Valor Unit.

I R$ 3,r 5*
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ANEXO II
pnrcÃo PRESENCIAL N" o4l2020

MoDELo DE PROCURAçÃo TaNe CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede

(endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob no. 'I'***:l:*'':t*{'********+'}***** e Inscrição

Estadual sob no. :t *,i.,l. ,! :* *:l ,r:t *rr *:r,*** ***, representada neste ato por Seu(S) (qualificação do

outorgante) Sr(a) * * * * * t 't * * * 1( * 't * {' * * * * 'r * * + *, portador(a) da Cédula de Identidade RG n".
* * * * * * * * * ,r:* * * * * e cpF no. *******,1 *r*r+, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante

Procurador o(a) Sr(a) * * 
'!t " 

* 
't' 

* * * * * * * * * * * * * * * *, portador(a) da Cédula de Identidade RG n'.
* *,1*:* * * * * * * * * * * * e CpF no. * * * * * * * * * * + * * * * * * *, a quem confere(imos) amplos poderes

para representar a (Razão Social da Empresa) perante o Consórcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná, no que se referir ao

presente PREGÁO PRESENCIAL n'.0412020, com poderes para tomar qualquer decisão

àurante todas as fases do PR.EGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABTLITAÇÃO, os envelopes

PROPOSTA DE PREÇOS §. Oi) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÀO (N" 02) EIn NOInC

da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir

verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de

preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da

sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso

administrativo ao fina1 da sessão, assinar a aÍa da sessão, plestar todos os esclarecimentos

solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,

incluindo a assinatura do contrato caso necessário, em nome da Outorgante.

Local e data
Assinatura

l/ otís :

Recomendação: Na hipótese de apresentação de procuraçiio por instrumento particular, a ),
mesma deverri vir acompanhada do Contrato Social da proponente ou de outro documento, \\
onde esteja expressa a capacidade/competência do outorganÍe para constituir mundatário. 

\j

)
Rua Expedicionáriftl;Íll;,.:?,rjo_ 

.cEp: 
84sso-00, 

I
I

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E meil: contato@codren.org 
I
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ANEXO III
pRrcÃo PRESENCTAL N" 04/2020

MoDELo DE DECLARAçÃo »o QUE A PRoPONENTE CUMPRE OS
REeursrros nn nanrlrraçÃo

Local e data

Ao Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do

Pamná
Rua Expedicionários, no. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Puanát

REF. PREGÁO PRESENCIAL N'04/2020

Sr, Pregoeiro.

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4o, VII, da Lei no' 10.52012002, a

empresa 't*+************+****(indicação da razáo social) cumpre plenamente os requisitos

de habilitação para o PREGÃO PRESENCIAL N". 04/2020, cujo objeto é a Aquisição de

óleo diesel S-10 para os veículos que compõem a patrulha rural, em coniormidade com o
Termo de Convênio n".27312020, celebrado entre o Estado do Paraná, por sua Secretaria de

Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Consórcio lntermunicipal do

Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná - CODREN, conforme
descrição constante do ANEXO I.

§(

Assinatura do representante legal

Rua Expedicionários, ne, 200, Centro - CEP: 84950-000
wenceslau Brâz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren'org
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ANEXO IV
pnrcÃo PRESENCIAL N" o4l2020

Contrâto n'. ** 12020

Através do presente instrumento de contrato, de um lado o CONSORCIO
INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO
TERRITÓRIO DMSA NORTE DO PARANÁ, situado na Rua Rua Expedicionários, no.

200, Centro - CEP: 84950-000, na cidade de Wenceslau Braz - Puaná, inscrito no CNPJ/MF
sob n'. 16.834.978/0001-99, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste

ato representada pelo seu Presidente, Seúor 'i"i*'r{'{'****, RG flo. ''********e CPF/MF n".
,r !r *,* {.,* ,, * * * * * * 1, e, de outro, a Empresa ,t******,t**+*,}*****, com sede na Rua
* * *:r *:* * *,r * * * *,r.,r :l * ,r. *:r * + + * *, inscrita no CNPJ/MF sob no. * * !r * * + * * * * *,* * * *, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu (nome, funçào,
RG, CPF, do representante 

-legal 
da empresa), de acordo com o que consta do Processo no

0412020, relativo ao PR"EGÀO PRESENCIAL n".0412020, tem entre si justo e aceÍado este

instrumento contratual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes, pelos termos do Edital e
demais documentos constantes do processo administrativo, e pelo disposto na Lei no.

8.66611993 e Lei no. 10.520/2002.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto deste contrato é a Aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que compõem a

patrulha rural, em conformidade com o Termo de Convênio n".27312020, celebrado entre o
Estado do Paraná, por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e

o Consórcio Intermunicipal do Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do

Paraná - CODREN, conforme descrição constante do ANEXO I. São eles: Itens no ***.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como para

definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este

CONTRATO os documentos do EDITAL DE PREGÃO N". O4l2020 _ CODREN,
constantes do Processo n'.0412020, e, em especial, a Proposta de Preços e os Documentos
de Habilitação do contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por
verbas. constantes do orçamento vigente:
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA
01 DIVISÃO AGRÍCOLA
2.003 Manutenção da Patrulha do Campo
12 3,3.90.30.00.00.00.00.10001MaterialdeConsumo
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇÔTS ON PAGAMENTO
Pelo fomecimento do(s) objeto(s) deste CONTRATO, a MUNICIPALIDADE pagará à

CONTRATADA o preço certo, irreajustável e total de R$ t****(****************:t***'t).

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

cNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codÍen.org

S(()f»R.EN

MINUTADE CONTRATO
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§l'o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto do presente
contrato, acompaúado da respectiva nota fiscal, certidão negativa de débitos junto ao INSS e
regularidade junto ao FGTS.

§2" Em caso de inegularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a paÍir da(s) conespondente(s)
regu-larização(ões).
CLAUSULA SEXTA- PRAZOELOCAL DE ENTREGA
A entrega dos objetos licitados ocorrerá imediatamente após o recebimento da Autorização de
Fomecimento (A.F).
O abastecimento poderá ocorrer diretamente nos veículos da Patrulha Rural ou em Caminhão
Comboio.
CLÁUSULA SÉTIMA _ OBRIGAÇOES DA CoNTRATADA
A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou
indiretamente provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo
entregar os objetos deste contrâto de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência
à legislação vigente.

§1" Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à
entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transpoÍes, fretes,
mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, securitários e tributririos, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes,
ou que veúam a ser devidos em razão da avença.

§2" A CONTRATADA assume a obrigação de manter suas condições inicialmente
verificadas de habilitação e qualificação durante a vigência deste termo contratual.
CLAUSULA OITAVA _ OBRIGAÇAO DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a empenhar, quando da contratação, os Íecursos
orçamentarios necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar a(s)
nota(s) fi scal(is) emitida(s).
PartÍgrafo Único: Fica designado o Servidor Sr. Paulo Henrique Lima, como Fiscal deste
Contrato, devendo veriÍicar e responder por suâ fiel execução, conforme os termos
estabelecidos pelo artigo 67 da Lei n". 8.666/93.
CLÁUSULA NONA _ PENALIDADES PELAS INFRAÇOES CONTRATUAIS E
INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇOES ASSUMIDAS:
O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a CONTRÂTADA às seguintes sanções,

sem prejuízo das previstas no item 28 do Edital de Pregão Presencial n" 0412020:
a) Multa de 0,33Yo (zero vírgula trintâ e três por cento) do valor de cada pedido, a cada

24 (vinte quatro) horas de atraso.
b) Impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista-PR

pelo período de até 5 (cinco) anos, caso a rescisão decorra da não entrega do objeto.
bem como por falsificação de documentos ou comprovada má fé da contratada.

c) Ocorrendo a rescisão unilateral imposta pela administração face a inexecução
contratual ou culpa do contratante, será aplicada a multa de 10% sobre o valor total do
contrato previsto na clausula 5u, sem prejuízo da multa de mora prevista na alínea "a"
desta clausula".

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÁO CONTRATUAL

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org
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A inexecução total ou parciai deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77
a 80 da Lei n". 8.666193, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem
prejuízo do disposto nos aÍigos 86 a 88 da mesma Lei.
Parágrafo Unico Na hipótese de rescisão. a CONTRATANTE poderá reter créditos e

promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a Íim de se ressarcir de
prejuizos que advirem do rompimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REAJUSTAMENTo DE PRxÇoS:
Será possível o reajustamento de preços, desde que observado o prazo minimo de 01 (um) ano
de vigência, utilizando-se como índice o IGPM ou na sua ausência outro que reflita a variação
da inflação no período e que seja o mais conservador possível.
Parágrafo Unico - A revisão de preços somente ocorrerá nas hipóteses legais, observado o
disposto no artigo 65, II, 'd", da Lei n". 8.666193 e artigo 116, §3", II, da Lei Municipal n".
836t201s.
CLÁUSULA DÉcn{a SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CoRRUPÇÃo
12.1 Os licitantes devem observar, em toda gestão do contrato e o contratado deve observar e
fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais
alto padrão de ética durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando
práticas comrptas e fraudulentas;
12.2 O Codren deverá impor sanções sobre uma empresa ou pessoa fisica, sob pena de
inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de
contratos financiados pela gestão se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da
empresa ou pessoa fisica, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de
contrâtos. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:

a) "prdÍica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
desempenho de suas atividades;

b) "prdíica fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar a execução dos recursos;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

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

e) "prática obstruÍiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes da Administração, com o objetivo de

impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso.
12.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado,
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de
um contrato executado pelo organismo.

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org
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12.4 Considerando os propósitos das cláusulas a cima, o licitante vencedor, como condição
para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser
financiado, em parte ou integralmente por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local da execução do contrato e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
12.5 O Codren concordará e autorizará a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à
disposição dos órgãos de controle interno e extemo, todos os documentos, contas e registros
comprobatórios das despesas efetuadas.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO:
Será competente o foro da Comarca de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas
deste contrato.
E por estarem assim justas e contratadas, as paftes assinam este contrato em 03 (três) vias de

igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas
abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato
mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

São José da Boa Vista, Paraná, ** de *******'** de 2020.

CONTRATANTE

CONTRATADA
Paulo Henrique Lima
Fiscal do Contrato no. ** 12020

TESTEMI.INHAS:
NOME:
RG:

NOME:
RG:

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16,834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org
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ANEXO V
pnncÀo PRT,SENCIAL N" o4l2020

pnncÁo PRESENCIAL n'. o4t2o2o
EMPRESA:
CNPJ n".:
ENDEREÇO:
e-mail:
CIDADE:
Telefone: Fax:

ESTADO:

Local:
Data:
Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Consórcio e sua empresa, solicitamos a

Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetêJo à Divisão de Licitações.

A não remessa do recibo exime o Codren da comunicação, por meio de fax ou e-mail,
de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como
de quaisquer informações adicionais, não cabendo postedormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou
esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Rua Expedicionários, ne. 200, centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org

vhü-
/;í

*

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
(enviar pelo e-mail rick.codren@email.com)

Obtivemos, através de solicitação enviada ao e-mail: rick.codren@gmail.com, nesta data,
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

I
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ANEXO VI
pnrcÀo PRT,SENCIAL N" o4l2020

oncr-lRaçÃo DE MICRoEMIRESA ou EMrRESA DE pEeuENo poRTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convOcatóriO, que a gmpresa 't *+* ** r++*:r'* * ****'* **** *:l'* ***:t **'**, CNPJ no
* * * 't * * * * * :I * '* * * *:i( * * * + * * 'r *:* * é 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 íntegra, estando apta, portanto, participar no procedimento
licitatório do Pregão Presencial n" 0412020, realizado pelo Consórcio Intermunicipal para o
Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná.

Local e data

Assinatura do representante da empresa
Nome do representante
RG n".

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org
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ANEXO VII
PREGÃo PR-ESENCTAL N, o4l2020

DECLlnaçÃo

Razão Social do LICITANTE , inscrita no CNPJ sob o no sediada

na (endereÇo completo) , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso
XXXIII, do artigo 7'da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1o, da

Lei no 9.854, de 27 d,e outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores

de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho,
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

de de2020

*
Of»REN

§ome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e

carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menoÍes de 14 anos aprendizes deverá declarar essa

condição.

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org

I r) {-!
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C
Avrso nn r.,rcrraçÃo

pnncÃo pRESENCTAL No 04/2020/coDREN

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Território
Divisa Norte do Paraná/CODREN torna público que fará realizar na sede da
Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista,/PR, processo licitatório na
modalidade Pregão, do tipo Presencial, que tem por objeto "Aquisição de
Oleo Diesel S-10 para os veículos que compõem a patrulha rural, em
conformidade com o Termo de Convênio n'. 27312020, celebrado entre o
Estado do Pararâ, por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento - SEAB e o Consórcio Intermunicipal do Desenvolvimento
Regional do Território Divisa Norte do Paraná - CODREN". Valor previsto
da contratação: RS 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais). O recebimento
dos envelopes se dará no dia2410812020, àpartir das 09h00min e a abeúura
dos mesmos será realizada na mesma data, pontualmente às 10h00min.
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no Edificio da Prefeitura
Municipal de São José da Boa Vista ou na Sede do Codren, no horiário
comercial, pelos fones: (043) 3528-3310, ramal 219 ol (043) 3565-1252 ou
ainda através dos e-mails: rick.codren@gmail.com ou
licitapmsj bv@yahoo. com.br ou através do site : http ://www.codren.org/.

São Jos oa Vista, 07 de agosto de 2020.

a Barbosa
P lro Oficial

§
ODR.sN



07 t08t2020 Yahoo lúail - Publicação Pregão Presencial 04/2020 - CODREN

Publicação Pregão Presencial 04/2020 - CODREN

?.1. tlo &r.a & No. Vkta-PR

ífin:- l/l
Â§§ R.l

De:

Para:

Data

Divisao Licitaçoes (licitapmsjbv@yahoo.com.br)

rick.codren@gmail.com

sexta-feira, 7 de agosto de 2020 10:51 BRT

Bom dia

Tendo em vista o parecer jurídico favorável recebido nesta data, informo que já encaminhei
para publicação o aviso da licitação para o Jornal Diário Oficial dos Municípios do Paraná,
bem como Diário Oficial do Estado.
Já estou providenciando, junto com a Contadora, a publicação no site do TCE/PR.
Estou te encaminhando o edital e aviso (PDFs) para serem publicados no site do Codren.
Peço também que encaminhe, se possível ainda hoje para não corrermos o risco de não
atingirmos o pruzo legal de publicação, o aviso da licitaçâo para o jornal regional contratado
(arquivo word).

No mais, agora nos cabe aguardar o dia da sessão

Caso, neste período, alguma empresa entre êm contato através de seu e-mail com
questionamentos ou pedidos de impugnação ao edital, Íavor me encaminhar para análise.

Atenciosamente:

Willys Manoel Batbosa
Prcgoeiro Oficial
Técnico em Serviços PÚbÍlcos
Bacharel em Administíaçáo
Licenciado em Sociologia
Pós Graduado em Gestão Escolar
M.B.A. Profissional em Gestãa PÚblica e Responsabilidade Fiscal
Pós Graduado em Gestâo Pública Municipal - UEPG

Aviso do Edital P? 04-2020 CODREN.doc

58kB

Aviso do Edital PP 04-2020 CODREN.pdf

s2.8kB

Edital PP 04-2020.pdfT\
t,["l

!E

À
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07laü2020 Yahoo Mail- Re: PublicaÉo Prosão Presen"'", Oorrorfffrffi*]raa 
ü Bfl Vbta-P

Frlrr; //r
Re: Publicação Pregão Presencial 04/2020 - CODREN rs.( flâf,:

De:

PaÍa:

Data

paulo lima (rick.codren@gmail.com)

licitapmsjbv@yahoo.com.br

sexta-feira, 7 de agosto de 2020 1 1:39 BRT

bom dia
ja encaminhei para publicaçáo no jornal e no site

Em sex., 7 de ago. de 2020 às 10:52, Divisao Licitaçoes <licitap_Esjby@yahe9san1jl> escreveu

I Bom dia

Tendo em vista o parecer jurídico favorável recebido nesta data, informo que já
encaminhei para publicação o aviso da licitação para o Jornal Diário Oficial dos

, Municípios do Paraná, bem como Diário Oficial do Estado.
Já estou providenciando, junto com a Contadora, a publicação no site do TCE/PR.
Estou te encaminhando o edital e aviso (PDFs) para serem publicados no site do
Codren.
Peço também que encaminhe, se possÍvel ainda hoje para não corrermos o risco de não
atingirmos o píazo legal de publicação, o aviso da licitação para o jornal regional
contratado (arquivo word).

No mais, agora nos cabe aguardar o dia da sessáo.

Caso, neste perÍodo, alguma empresa entre em contato através de seu e-mail com
questionamentos ou pedidos de impugnação ao edital, favor me encaminhar para
análise.

Atenciosamente:

, Willys Manoel Earbosa
' Pregoeiro Oficial

Técnico em Serviços Públicos
, Bacharel em Administração
: Licenciado em Socio/ogia

Pós Graduado em Gestão Escolar
I M.B.A. Profissional em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal

Pós Graduado em Gestão Pública Municipal - UEPG

Paulo Henrique Lima
Controlador lnterno - CODREN
celular (43)996974140

1t1



07 t08t2420 Yahoo Ívlail - Lançamento - Site TCE

P,*3[r bri {§ BorYilte'PR

Í$r* ltt
Lançamento - Site TCE

Divisao Licitaçoes (licitapmsjbv@yahoo.com.br)

rick.codren@gmail.com

sexta-feira, 7 de agosto de 2020 15:26 BRT

f,l.?A§

Pa ra:

Data

Boa tarde

lnformo que a Senhora Contadora do Codren me forneceu gentilmente seu login e senha para
que eu pudesse lançar no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná o Pregão para
aquisição de diesel. Nosso contato se deu através do aplícativo whatsapp, ainda na manhã de
hoje (0710812020).

Ao iniciar os trabalhos de lançamento, verifiquei que no orçamento que me foi encaminhado,
não constava a funcional das dotações a serem utilizadas (sem as quais não é possível
realizar o lançamento no slte, já que trata-se de campo obrigatório). Assim, às 10h49min

_ solicitei que fosse gerado um QDD (relação de despesas) com a devida funcional, para que
assim pudesse finalizar a inserção do processo.

As 14h58min, a senhora contadora me informou que não poderá me encaminhar tais dados
pois náo se encontra no consórcio.

Desta forma, informo que náo poderei finalizar a parte de publicação e divulgação do pregão
nesta data.

Tal comunicação se faz necessária para informar ao consórcio e será anexada aos autos a
fim de esclarecer possíveis questionamentos que possam surgir futuramente com relação à
divulgação e publicação legal do processo. Deixando claro ainda que este Pregoeiro náo é o
responsável pela inserção dos dados junto ao TCE, mas que o faz afim de agilizar os
trabalhos.

Adata limite de inserção no site do TCE, para que seja respeitado o ptazo legal de 08 (oito)
dias úteis de publicação, se encerrará no dia 1110812020.

Atenciosamente

1t2
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colsóRcto rt{ÍERiruxtctPÁr PARÀ o DEsElivowtNE Ío

NEGIOXÂt DO IERRIIORIO DIVISA NORIE DO PARA À
(]ODREN

ÂYISO DE LICITAÇÃO
PREGÂO PRESENCIAL N" (}4/2020/CODREN

0 Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Tenitório
Divisa None do ParânriiCODREN torna público que lará realizar na sede da

Prefeitura \lunicipal de Sâo Jose di Boa Vista/PR, processo licitatório na

rnodaLidade Pregâ0, do tipo Presenciai, que tem por objeto "Aquisiçào de

Oleo Diesel S-J0 para os veiculos que compôem a patrulha rural, em

contbrmidade com o Termo de Convênio n". 2'7312020, celebrado entre 0
Estado do Paraná. por sua Secreta a de Estado da Agricultura e do

Abastecimento - SEAB e o Consórcio lntermunicipat do Desenvolvimento

Regional do Tenilório Divisa NoÍe do Paraná - CODREN". Valor previsto

cla contrataçào: R$ I15.000,00 (Trezentos e quinze mil reais). O recebimento

dos enlelopcs se dará no dia 14,08'1020, â partir das 09h00min e a abertura

tlos mesmos será realizada na mesma dâtâ. pontualmenle às l0h00min.
\,la; 's esclarecimentos poderão ser obtidos no Edificio da Prefeitura

Mulxlpal de São José da Boa Vista ou na Sede do Codren, no horário
comercial, pelos fones: (043)3528-3310. ramal 219 ou (043) 3565-1252 ou

ainda atravôs dos e-mails: rick.codren@gmail.com ou
licitapmsjbv@yahoo.com,br ou através do site: http:i/wwlv.codren.org.

!Villys Manoel Barbosa

Pregoeiro Oficial

EDITAIS
SABAOO, 08 DE AGOSTO DE 2O2O

t$1§tJ 'PR

JGN coRRü§,St' "!+'J 
da Pot

DO
rçÁo N" 2503//> 3

UGALTER,hIATIVA
Fl\tr 87,9 e vERS/io olrulvE

JORNALCN.COM.BR

lto comModoí, no lobl€l o no .elúlor..

o inÍormoç6o levodo o sériol

I

Vem dar publicidÂde s TODOS eLrE O PRESENTE EDITAL\lRt\l qúc p(mírc eíe Ofi(i3l. por MARCELO DE 
^BREU.,u,.rrf,.i:rllxAfLA ÀlElRt GILYÃO DE ABR-EU. húisjteiío5, cssados enrrc sr octo reain;

da curunhào parüiÀl dc hcfls. ele meultnico, ponador do C.j.Rc. n." g.OJj.Or"i-g SSÉT[.

'nscrito 
flo CPt sob n.'(X5.lló.799{7. cla líder d. produção, ponadors dâ C.I.RG. n.j

§.r68.i1:-5 SSP/P& inscriu no Cpf sob n.c 040.851.5t9-8j, rcsid.nrcs e domicitiados
nâX,ua dos Expcdici5luáfios. n.o ll2;1, B.iÍm Bos Visrs _ Siq$êirÊ Campoe _ pR. CEp:
Á.19.10-000. foi REQUERIDO. nos rermos d! Lci, o rcconhccimemo ic úsucáDiàô d.
.'r)ó'c' Jrbrno e$ scu ialor. (om o rÊgisrt§ dâ lquisiçao ds p.opriedide do §€cuinrc
m.' e' d(ejnrt, c c&msrerizsdô nu map! memoriâl deposirrdo ncíc S.niço dc Rê;i!úo

de lnróleis. scm esistência de mstriculâ ou irscÍiÉo cn LiÍros d. Trrn;riçôes;csb
Serls'lri:r. conl as següintes especirlcaçõcs:
''L m lole de lerÊno uôâno. conlcndo um! câss consriuidÂ êft madeirà sobena d. !€thÂs,
.on) unrir l3vandêria cxrnu, üe ah.enaris. Tendo ls seguintcs medidrs e conôonisÉcs:l:lü\1[ co ) a Rl]3 dos Expedicionrirjos, nas rNtensões de 5,70m e 7,j0n\ cm tiúas
,lucbmdôs. á DIREITÂ n! esrensao dê ll.00m, con Rosenilda consnt\"s Tobiss, à
ESQUERDÀ, na exlersâo de 14,50m com s Rus pa,á c @s FUNDOS c;m V,tnderlei d!
Paula, ra eyrensáo de 10,00m. p.rfa?cndo â áÉs to&t dc t59.50m1...

cLó!'ts ANToNIo cONçÁLvEs. Oficiat do ReEisrode tmóvei§ú t omnrclr de Siqueim Campos. Êshdo do parÂná,

Faz público. pam riéncis dos inkrersados, cm cumprimcnro io
'lisfosk, na panigÉfo.lo. do &nigo:86"Á d! Lei ó.OlS/71 qu€:

Aisim, iiçflm devidünênre intimados todos os intercssôdos, auscntês,
in.e(os c dcsconheêidos

lllllcndo impugxrções, csrls d.verâo s.r spr.stnrld!3 rÉste RÊgjsko
de lnrLl\.is, sixlado fla Rus,\Íircchnt DeodoÍo, D. t.7l I, c.nr;..m SiqueirB C&mpo; pR.
drrÀnÍc o horário d. expedicnte. denrro do pràzo de quiÍue dias, conrldos dô daiÀ dc_rur
publlcaçáo.

E. pôm quc chegue ro conhlcimento dê todos, o presenle ettir|t âtém
dâ publicÍrçío em jomsl dc ampla cir.ulsçtro rú Íoma da lei, vai ifix&lo no lügar dc
,:ostrnne deía SeÍvcítia.

t* lmôvis da Conat.a.le Siqu.ird Canps-pR

Às:lmp

Siqueim C ag(Eto de 2020

CLÓ
OJici.ll D€lcgÍtdo do Ser,tço de

RIQLTEI{Í]\t}.i.iTo DE APrÂo ADltr,\'rsrRATtvÂ

DE 15 DL{S

PROCtaSSO N"001/2010
PROÍOC()t.O 53.9?2.

ACISC 43 5335Il-18

Associação Comercial e
Empresarial de Siqueira Campos lj Curta nossa página no Íacebook!

A4

São José da Boa Vista, 07 de agosto de 2020
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,,Rua.Marechal Deodoro, 1692
Trahalhando por vilieiê!
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Publicado por:
Willys Mânoel Barbosa

Código Identifi câdor:0032E8A5

O Pregueiro do Municipio de Sào Jose da Boa VistÂ - Parâná, no tso
de suas arribuições, çomunica aos intergssados e participantes do
certame 

- 
licitâlório referente ao processo no 7612020 - PREGÃO

ELETRONICO N" 36/2020, objetivando o Registro de preços para
futura c sventual aquisição de combustíveis para veículos dâ lÍota
municipal sm tÍânsilo pârâ a cidade de Curitibd, Estado do Paraná,
que adjudica como vencedora do certame a empresa: POSTO CANAL
BATEL LTDA, para os itens nô.01,02 e 04, no valor total de RS
54.320.00 (Cinquenta e quntro mil trezentos e vinte reais).
Todos os atos do Pregão enconlram-se disponiveis no site:
$\!q'(omprasgolErnamenlais.go\ br r no stle,
www.saojosedabovista.pr. gov.br

Sào José da Boa Vista, 07 de agosto de 2020

WILLYS MANOEL BÁRBOSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
willys ManoclBrrbosa

Código ldentilicâdor:950 I 23A8

DI\TSÀO DE LICITAÇOES
TIRMO DE -4.DJUDICAÇÀO

DIVlSÃO.DE LICITÁÇOES
A1'ISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL NO

04/2020/coDREN

O Consôrcio Intermunicipal para o Dcsenvolvimcnto Regional do
Território Divisa Norte do ParanrCODREN toma público que Íàrá
realizar na sede da Prefeitura Municipalde Sào Jose da Boa Vista,?R,
p.ocesso licitalório na modalidade Prcgão. do tipo Prcseocial, qrc Ícrn
por objeto Aquisiçào de Oleo Diesel S-10 para os veioulos que
oompõem a patrulha rural, em contôímidade com o Termo de
Convênio n".27312020. celebrado entre o Estado do Pâraná, por sua
Secretaria de Estâdo dâ Agricultura e do Abastecimcnto SEAB e o
Consórcio Intgrmunicipal do Desenvolvimento Regional do Território
Divisa NoÍe do Pariúá - CODREN". Valor previsto da cont.atação:
RS 315.000,00 (Trezcntos e quinze mil reais). O recebimento dos
envelopes se daú no dia 24108/2020, à partir da§ 09h00min e a

aberturn dos mesmos scrá realizada na mesma dâta, ponfualmente iis
l0h00min. Maiores esclârccimentos poderâo ser obtidos no Edificio
da Preleitura Municipal de São José dâ Boa Visra ou na Sede do
Codren, no horário comercial, pelos Íbnes: (043) 3528-3310, ramal
'19 ou (0,13) 1565-1252 ou ainda atmvés dos e-mails:

\-Íick.cotlren@gmail.com ou licitaprnsjbv@yahoo.0om.bÍ ou atrâves do
siter http://www-codren.org/.

Sâo Jose da Boa Vistâ, 07 de agosto de 2020.

IYILLYS MANOEL BARBOSA
Pregoeiro OÍicirl

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa

Código Identincâdor:C578F I 7F

E§TÁDO DO PÀRÀNÁ
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS

DEPARTÁTIE\TO DE RECLRSOS HU§IANOS
PORTARIA I'OIO9/2020 - CONS'ITTUI COMISSÃO DE

SINDICÂNCIA

PORTARIA \'OI09/2020
DATA: 03 de a8osto de 2020

SUMULAT Constitui Comissão de Sindicância

wrvr," diari rnicioal.corn.br/anrn 2t9

O PREFEITO MUNICIPAL DE
Estado do Paraná. no uso de suas 'fift§e',suHffi§§Fta"PR
artigo 145 ds Lei Municipal590/201
RESOLvE hü*e, í
Art. l' - Designar os s.widores: §*$A
OLI\'EIRA \LJNES, DIONE MARIA POERCH A
PATRICIA NIARCUSSO BERNABE STEFFEN comp
comissão de Processo Administrativo Disciplinar, o pnmel

Cabinete do PÍetêito Municipal de Sào José das Palmeiras, em 03 de
agosto de 2020.

G ILB ERTO FE RNÀNDES SÁLVÀDOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Reginaldo Vieira

Código Identiíicrdor tE'l EF 97 D2

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N" OI I0/2020 - CONSTITUI COMISSÀO DE

PROCESSO DISCIPLINAR

PORTARIA N" OI I0/2020
DATA: 06 de agosto de 2020

SUMULAT Constitui Comissão de Proçesso
Disciplinar

O PRXFEITO MUNICIPAL DE SÀO JOSÉ DAS PALMEIRAS,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base no
artigo 145 da Lei Municipal 590/2017i
RESOLVE

Art. lo - Designar os servidoresr GEDIELSON TAVARIS PINTO,
CLAUDINEY MARTINS ATVES E OSVALDO PINHEIRO DA
SILVA para compor comissão de Processo Admiíistrativo
Disciplinar, sendo o primeiro servidor presidente e o segundo
sccretârio, os quais estado incumbidos de apuriu suposta
irregulari<lade ocorrida na esfera municipal com o servidor lotado na
SccretaÍia de ObÍas, UrbaÍrismo e Transporte.
Art. 2" , Os servidores ora designados licam dispensados de suas
atividades regulares nos dias de coleta de provas em geral, bem como_
para elaboração da instrução e do.elatório final que deverá ser
concluido no prazo máximo de 30 (triota) dias a contar da datâ da
publicaçào desle ato.
ArÍ.3" - Esta PortaÍia entÍa em vigor na data de sua publicação,
re\,ogadas as disposições em contrário.

Cabinete do Prelêito Municipal de Sào José das Palmeiras, em 06 de
agosto de 2020.

GIL B E RTO FE RNA ND ES SALVÁDO R
Preiêilo Municipal

Pulrlicado por:
Reginaldo Vieirn

Código Identilicâdor: EF34EAD8

E
or
ro

servidor presidente e o segundo secretáÍio, os quâis eslado
incumbidos de apurâr suposta irregularidade ocorridâ na eslera
municipal com o seívido. lotado na S€çretâria de Educação.
Art.2'- Os servidores ora designados Íicam dispensados de suas
ali\ idades regulôres nos dias de coleta de provas em geral, bem como,
para elaboração da instruçào e do relatório final que deverá ser
concluido no prazo máximo de 30 (t.inta) dias a contâr da data da
publicaçào deste ato.
Art.3" - Como medida cautelar e a fim de que o funcionário nào
venha a influir na apuraçâo da inegularidade, fica determinado o
afastamento do exercicio do cargo do servidor envolvido, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, sem prejuizo da remuneraçào, confoÍme anigo 142
e l,l3 da Lei59012017.
Art. 4' - Esta PoíaÍia entra em vigor na data de sua publicação,
.evogadils as disposições em contrário, em especial a Portaria
0 ) 06i202íJ.



Di.iÍio O FIC[AL P.rrinii32 2âfeiÍa I 10/A90/2020 - Ediçã0 n0 10744 VKb.PR

I sao hsé da Boa Visto I Telêmaco Borba
Frlrt: /t
Â§.

,\vlso t)E LlcrTÀÇ^o pREGÀo pRESENCTÁL N. M2020/coDRÊN
() Consi.i(, ltrlennuni.rpal tarâ o l)esetr!olrnnerk) Rcgbnàl do Terriktio
l)\isâ Nonc do PaairCOl)REN t(xna público que lÍá reali/"tr n. \cdc da
lrrclcilLln M!rricipâl dc São José dr Bo Vlsrí/lrR. proc.rÍ, licii.l(nio irâ
,,(,Jr'r.rád. Pi(§á., .n,lrtn.PR,e .ral,.tur renr ru ,.t"JCr.r "A!uFrii,' Jc Ulr,,
l)ic{l S.l0ldr o\ vcÍcuh\ lue.(,nrpaÉm I pn[ullra rurat. err.oií(rnridadc
nn ú T.,1no (lc C,,rvrt'lo n' l7l/l02ll. ..lcb do.Drr. o Eshd. do l,araorl_

l'ot $n Sr.rerxra de Eíldo (h Agri.ullum e do Ahane.il,ênk, - SÊÀB e o
(nis(lNir) lnrcínun cit):i tlL, I).:.nlol\imcnt,) tesi(nràl do l'0rjrófi1, Ir!i\u
\,,n. rlu |sJni ( ODREN' vll(Jr prerj\r(, d comrrr.sáo. RS ltj.(Xlo_lx)
ílrererllx e qu,M. nril rcaisr. O Íccehinren(J dos errek)IEs se d.ó no (ii.
l.l/08/:{}2(). à fr.rir &\ r»h0On!ír. r rbonuú rlo\ niesnu iJá ir'ili^dà tr
Dcsmx dâü. ÊJllu lmÊnt. àr lohmn Martr.\ .\elwrircntos l\d..it. \c,
ohrido\ n' I-ilili(io dr Prrrl,:itoE MrDieiprl d. Siio JLAC & Bou Visra (,ü ia se(.
d(, CtdÍen. no horirni ..Der.ial- p.l(» ioncr: (U+3) .l52E,l_]lcr. mrnal 2r9 uü
í0.1-i) l5(i5-1152 (n, airdâ âha!ér d(,s e ÍDils: ,i.IcodÍtn@gnnil.conr ou
lr,r!t'r's ib v (e'r,ihoo.úD br o! âtravés do silei hup/ !ww..ü1En.o.g/. Sâu
i,,sé d Bor Vislu. 07 dc :rgono de 1U20. Witlr-s Man(El Baôosa . P.e8ocir\,

69985/2020

I SAo José dos Pinhais

\\ lso trr .\ft)tÉ\ct,\ pí RLt( \ - pn, [_t tIt\ \Ç.io

O Municip(, dc Sào Josô dos l,inhris. nrtu!ús do Con,i.llro Ccstor do Prosl.drnr
dü Paíccrjâi Público-Pri\adàs, dcsignado nftrvér do Dccrrtu 3.190. dc24 dclulho
Ll. jr,l{ LU..un..1 J(J^ô.,ncr$,.rJ,,.q J,(.rli7rÍrÂUDtÊN(,Á pl BI t.q
fIÍ^ llúcn-nrrçiodo l,roick)d. Parcciil l,úbljca l)tivada (PPP)dcstnr dn il CO\-
crissÀo rxl srsr:NrA DI TLUNItNAÇÀo púBLlcÁ No r'4u\tcí,to Dr sÀo
JOSr. DOS PINll,\lS. obscrvando o rsgunrlcr rons L&fând{r o DccíÚo l\4r$i!rp,rt .
I r:ó. dc ll d. nrrrço d§ 1010. queüspõe,iobrc trs nr!\ltrias pnm .nfícoranlcnrc dl
!)ncrgóncildü $údc públisa dcrorrcorc do coÍona!irus COV]Dt9. cnr csprcial
sc( rnig! 1", pelo quirlfcànr surpsnsos paniÍdc l 7 dc mrrço dc 2010 os cvcn
ros púbiicos quc rü,ulicn na rgiomclJção dc 50 (cinqrrnh) ou nr s pcssoas, há
'r(JsrrLird( u..sc rdouÍ 0 \ id.o(on t'(r inur tJra Íc0,rrnçio d( srdiônü r tubtica
Â ÁUDiL\( I{ PIRI l( À osurr(Íi oo Jn l l 0E/20:t tqurnrâ lci,ri. da\ l9 00 ars

I I :00 horu c strá rerliza,h tic tirma viíuâI. poí mcio da rcdc nnmdiat dc c.nputa-
ilorcs (i11lcrnsl) c scri Íansnitid âo !i!o tclo canal da Cânurn ds VcrL.âdoÍc§ ro
)ounrbc. no s.guiírc.ndcrcço sl'rtrônico: hulrs: \rrarloutube.coftc I\'( NlSJP-lidoros 

inrcr.\slúosrstào coo\ idúios ! r,aÍiciparda Ardidrcia Püb1ica. in!lul\.
prlÍr tonrc.c, !onr.nr;irLos (.ont.lbLriçõcs ao ProJClo
( )' rntcrcss'doi pod.íiocn!inr loncnrtíx,s e LIn\ idr! Jlrrlis dos scÍlrúü!..rn{r5
c-ntril rulrcncüputrlicxúr .,jp prgo\ hÍ
WhareAppr4l)!91159089
0 regulumcnro dr iudr;ncia pLihlic , o proiero e demais dooümeítoj .ela.,onados
rnrdo disponilcis no seguinle endereço elelÍôôico: hnpr//\r wr:sjp.p, gor,.bn

Qurhuer durid.r. inroÍmaçâd adjciooale sugestões poderào ser eneanriítudas ao
(i,iselh! Cest(,r do l,ÍogÍlma dc P.r.§eriâs Públieo, Pri\ adas, ârnrves do e,mà;lr
rudierei publi(llir!p.prgo!.bÍ ou pftroeolocâdâ por escrik) no p.ol!'çol(, geral
k)!al;7âdotroPrçoNlnnrcrpil.naRLnPrssord.Uln\:ir0.tt0t,(.pt:lt)10,7:0.
Sào Jose do\ Príra;s-l'R

70021t2020

IREI'EI'|uRA r\,luNlcrpal DE sÃo JosÉ Dos ptNHÁls-pR
SECRJiTÀRIA IU UNICIPAL Df,

Rtr( r Rsos MAtERtAls E Llctr^(ÕEs
COMUNICADO DE RETOMADA

pREGÀo ELETRoMC0 N' 89/2020 -sER.NIÁLI
OBJETO: 

^quisiçio 
de Aparelhui de Râio-X - fixos djgitâis. desrinados ao

Hospirâl e \'ÍâremidâLie Sào José dos Pinhais , HMSJP e Un âdes de p()!r(,

() MUNICÍP]O DE SÀO JoSE Dos PIh\HAIS xlrr\ós da SECRETAR]A
À4u:{lctp\t IJh 11}cL ksus NIATj-Rtqts I ICtTAutLs. .er . ..nunr, ,r

que o Prrgão Eletrônico n" 89/2020 - SER!ÍALI
âbcílra rerraÍüâda parà o diâ 2.4 de âgosto d€
comurricârto de alteràções encon&nl,\e a drsf
do eldere§0 elelrúni!u'
lLrlÚ!r ! \ !qri!r,!r)ir q(, r.ll 'c-u!,j ! i!! l!ll!!c!t! :

iílormando n" do P.egio e o cúdigo üÂS(.
pqlerão seÍ obridas na Divisão dc Licibção (

J(\é dos Pinhai§. sira à Ruâ Pas$os Oliverra
(ompreendido üas 08h00,Íin às l2h00nr;n e (

pelot€lefone (ll) 3381-6691eiou 33816ó70'
Sio José dos Pinhr

PALLO (]ESÀR I\IA(;I
Secler.,Ilu M.uL'rÍat rr( Recuí. ...-

pREFETÍuRA MUNrcrpaL DE TELÊMAco BoRaa
súMULA oE REeUER vENTo DE RENovAçÃo DE LICENçA DE

oPÉRAÇÁo
o r\ru\rcrpro Dt IELÊMAco BoRBA, insc.rra no cNpJ
76 í70.24010001-04, torna público que rêquereo ao IAT/Ponta GÍossa, a
Rêflovação da Licençâ de Operâçáo (LO) do Aercpoío Monle AtegÍe
instalado na Rua lguaçu s/n, Llunicípio de ÍelêÍnaco BoÍba, Estado do

7015Et2020

pRFTEITUR^ t!íuNICtpAL Dr TELÉMÂco UoRBA PARANÁ
EDnAI- DI coNCoRRC:tclA púBLlcA 0r20I9

O l',.sl(lcDre L1a Comissào I,.rnr ncntc de Licilâçno da Pr.feiturà do Múicipi(,
(1< !clenrlco ll('Íbâ. l--s$do (i(, P.mrd. con fulcÍo ao s ó, do Ânigo 109 da Lei
rj 660,9.1, oon ni!â s loLlor !'s intcrcssrxlos no plosesso jicir3róri!'.a modâlidâde
de Concorancir Pública n." 01.4019, que a empresâ ALEGRA SERyIÇOS E
lE(N()l ()GlA ÊIRELI - i!1F]. inleÍpôs ecuso.
l'ic lianqtr\:a& nr lon a do § 5'supÉ, vishs âo procrsso ..iÍ loco ', assim üomlJ.
fnzo de 0§ {cincor dias úleis pan píesentaçio de contrdrazôcs que com.çado
! conrr. r panirde ll de rgoío d§ 2020.
()bs. (:âso eàish o ioter.sse em Íe&ber cóph do recurlo, .ntEÍ em contlro com
o Se(tr de I-iciraçi. pelo rercfirc t12) 1904,18 t2 ou t904,tô51, ou âiD.h pelo e-
nÉrl ôr!r e rr,to nr! lclírir,frnlb tl4o!- bÍ

Tllarna.o BoÍbn,07 de a8osto d€ 2020
l\1arci!no Motera

Plcridonlc da Conlissão de Lioilação
7010112020

I TerruRico

70050t202a

I'RETIITI]RA MT NICII'AL DE'I'ERI'{ ITICA
A\ tso DE l,lcIIAÇÁo

uDt f.{1. Du cotc(}RRtNclÂ N.003/2020
o xlur,(,r)Ír dc Tctu lt,§i r(Ína pnh|co quc tiÍi .calizlr, às 09;00 horas do
J,n r) ,l( Scr(Í'h(, do ano íc 2010, na À! Euctidcs .la (-uhi n" tr20 en
|eirx RiLr . l,iÍaná, Bnsit, (:ON(tORRôi\CtA, sob ÍegiÍhô de cmprcitâür
por lY.ço glohàl, ripo n]enor prcço, a fieços fixos e sem .ecjrlsre. da(§)

A I'.,\la Té!!i(i.úd o i.rci.o leoÍ do Edirâl e seu Ílspecrivos modetos,
rd.n\los L itr(\ôi. podc scr cxarnnâdâ no cndcrcço a.iÍu indicãd§, no
r,nÍlrkr (otrÉr.rl, on lnicitâla ahâvés do e-nail
lcÍn'rio,ir:ltrrNric IÍ Si\ br o Bennlno(rrremÍica.pr sov.br. trfomuções

'd'!r)í!,{. Lluvidís . pcüid(,s tle cscllNimenlo der.ÍÀr, *r encrminhcdos à
lirnriss'io dc t.iciurçâo nu endcreço ou e-mil sciÍÍIa mcruioüdos Tclclbi.
( 44 ):lt.ll -8 505 ou l44l-8502.

Julb Ce§.rdà Sil\a I.irL,
Itell,o Murcrpâl (le'l eÍÍà Illca

pREFEtÍuRA MuNtcrpAL DE TELÊMAco BoRBA
SÚMULA DE RECEaIÀ4ENTo DE LIcENçA DE oPERAÇÀo oE

RÉGULARIzAçÃo
O VUNICIPO 0E IELIVACO BORBA, ilscnta no CNp-:
76.1 /0.240/0001'04, torna públco quo rêcêbeu do lAÍ/Pontá Grossa, â
Licençâ de Operação de Reguladzação do Aeroporto tvlonte Ategre
inslalado na Ruâ lglraçu, s/n Í\4uniclpio de TelêÍnaco Boíba, Estâdo do

7016012020

rui rrlf,mâdu..(n.rJ ..' a ú t ,.

DOCUMENTO CERTIFICADO

cóDtGo LocALIZADoR:
532613220

Oo.unrerto €.aiido €m 1 1/08l2o?a 15 6:34.

cit,t() DE lol-utx)
tD.\ I)U PRljÇ-OS :t'02í2{r2O I)USIR]0

Diário Oficial Com. lnd. e Serv
No 10744 | 10t08t2020 | PAc.

rços PE(1À §'0212020 - MunicÍpio de Toledô quc
,al (úlleriâl e mâo de obra) dos srrrjsús d.
nc[o dâ OT llt. .rtE ss cmrd.r{das
O 0 l4r.lE'56.0E ! S; 5.1-5-1'49J7" O. no

. nrroicipio de Tot!nonaru á1. Conto ne
-,.,,,i2/2at9/ttÍ^PA/C^lX'l, n(úoriâl d.sriliru.

(rDtueÍânrâ lisi.o-l'iDúcciro e lrojctos âtrcxos ao

2r0 d,is

Í.0 Rici, 07 dc À8osto dc 2020

7006112020
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Detalhes processo licitatório

TCEPR

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

Entidade Executora CONSóRCro rNTERr.4UNtcrpAL DE DESENVOLvn4ENTO REGiONAL OO TERruTóRlr

Ano* 2020

No icitação/drspensa/inexigibilldade' 4

Moda dade+ preqão

NúrÍ!ero editaypÍocesso* 04/2020

urso3 provenl.ntes dê or0ànlrmor l.terna.lonalr/nultilalêral5 dê..édlto

Desc.ição Resumida do Objeto* Aquisição de óbo Diesets-lo pãra os vehutos que compõem a pâtrutha rurât, em

conformidade com o Têmo de Convênio no, 273/2020, celebrado entre o Estado

do Paraná, poÍ sua Secretaria de Estado da Agíicultura e do Ábastecimento - SEAB

e o Consórcio Intermuoicipaldo Desenvolvmento Regionàldo Íerritório Divisà

Foma de Avalição Menor Pr€ço

Dotâção 0Íçmentárià* 0200120605000320033390300000

PÍeço máxmo/Referência de preço - 315.000,00

R$*

Data de Lançamento do Edilal ATI\OIZOZO

Dàta da AbeÍtura das Propostas 24108/2020 lr/08/2020Data Rêgistro

Data RegistroNOVA Data da Aberturà das Propostas

Data de Lânçâmento do Edital

Datr da Abeítura das Propostas

Há itêns exclusivos para EPP/I!E? Não

Há cota de partacipação para EPPII4E? Não

Trata-se de obra com exigência de subconkàtação de EPPIME? Nâo

8á prioridade pârâ aQuisiçôes de micíoempresas regionais ou locais? Não

Data ca.celamento

CPf : 1020732954 (!.!ütt)

PeÍcentual de participação: 0,00

IE

lof l 1U0812020 15i52

»
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DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUTSTTOS DE
HABTLTTAÇAO

São José da Boa Vista, 24 de agosto de2020

Ao Consórcio lntermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Território
Divisa Norte do Paraná
Rua Expedicionários, no. 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

REF. PREGÃO PRESENCIAL NO O4l2020

Sr. Pregoeiro,

Pela presente, declaro que, nos termos do art. 4o, Vll, da Lei no. 10.52012002, a
empresa PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTIVEIS LTDA cumpre
plenamente os requisitos de habilitação para o PREGAO PRESENCIAL No.
0412020, cujo objeto e a Aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que
compÕem a patrulha rural, em conformidade com o Termo de Convênio no.
27312020, celebrado entre o Estado do Paraná, por sua Secretaria de Estado
da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o lntermunicipal do
Desenvolvimento Reg ional do Território Div orte do Pa - CODREN,
conforme descrição constante do AN

São Jose da Boa Vista, 24 de ago_sto de 2020.

lrlr(\ (,/,@
Pedro Hrvãtnc.ríno
CPF:214-30.{259,2o
Sócio Administrador

CNPJ n.o.03.001.139/0001-48 - Inscrição Estadual n.o. 90178014-54, Endereço: Avenida
Paraná, n.o. 01, Centro, São José da Boa Vista, Estado do Paraná

t.
I
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
(envíar pelo e-mail rick ren@q mail.com)

PREGÃO PRESENCIAL NO. O4I2O2O
EMPRESA: PEDRO CARVALHO FILHO COMBUST|VEIS LTDA
CNPJ no.: 03.001.1 39/0001 48
ENDEREÇO: Avenida Paraná, n.o.01, Centro,
e-mail : lucaspaiva_í 990@hotmail.com
CIDADE: São José da Boa Vista ESTADO: pR
Telefone: (43) 3565-13í1

Obtivemos, através de solicitaçã o enviada ao e-mail: rick.codre n q ma il. com
nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: São José da Boa Vista
Data:17 de agosto de 2020
Nome: Lucas Gomes de Paiva

Senhor Licitantê,

Visando à comunicação futura entre este Consórcio e sua empresa,
solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e
remetê-lo à Divisâo de LicitaçÕes.

A não remessa do recibo exime o Codren da comunicação, por meio de
fax ou e-mail,
instrumento con

de eventuais esclarecimentos ocorridas no
vocatório, bem como de qua r informações onats , não

cabendo posteriormente qualquer reclamação.

co ultas à referida página para eventuais
do,rprocessotos disponibilizados acerca

P rva ho
CPF:2 4.801.2
Sócio Administrador

CNPJ n.".03.001.139/0001-48 - Inscrição Estadual n.".90178014-54, Endereço: Avenida
Paraná, n.o. 01, Centro, São José da Boa Vista, Estado do Paraná

Recomendamos, ainda,
comunicaçÕes e ou esclareci
licitatório.

ée@@

sToPo
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Preíeitura Municipal de
São José da Boa Vista

A presente fotocópia é

e confere ccm a ori

Data t

autê

útlt
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Prefeitura MuniciPal de
São José da Boa Vista

A presente Íotocópia é a

e conÍeÍe ccm a o

Data
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PreÍeitura Municipal de
São José da Boa Vista

A presente Íotocópia é autê

e conÍere com a ori

Ptt& IÚü 8or Ybta-PR

Data
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SOCIEI}{DE LI]\lITADÂ Í*:-... /t's
'T I! R{

DE PAII'A & CIA I, DA. t{r:ELIS A COME

Folha 01107

Os abaixo assinados, Sra. ELISANA
GOMtrS DE PAM, brasileira, natural de ltarare * SP, solteil'a nascida no dia

25l}ll191g. Ernpresaria, portâdora do Cartào de CPF n" 006.872'l 19-64' e da

Cédula de ldentidade ciül n" 6.608.871-5ISESIIPR, residente e domiciliada na

Rua Leopoldo Jose Barbosa, no 502 * centro na c:idade de são Jose da Boa vista

- Pr. CÊP: 84.980400. Ê, Sf RODRIGO GOMrS DE PAM' brasileiro,

natural de llararé - SP, casado em regime de Conunhão Parcial de Bens,

Empresário. portador do Clartào de CPF n' 026.586.459-37, e da Cédula de

Identidade civil no 81 l6.701-0/SESIIPR" residente e domiciliado na Rua Santos

Dumont, no 38 -" Centro na Cidade de São Jose da Boa Vista * Pr, CEP: 84 980-

000., na qualidade de úniços sócios componente§ da sociedade Ltda, que gira sob

o üorne ernpresarial de ELISANA GOMES Dtr PAM & CIA LTDA. Mf,.
com sede e foro enr Sào Jose da Boa Vista, Paraná, na localidade denominada

Arenida Paraná no 01 - Centro, CEP 84-980-000, Inscrita 'no CNPJ no

0-i.001.139/000148, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do

Estâdo do Paranâ sob o n.o 4120404913'3, em A210211999, resolvem por este

instrurnento partieular de alteração oontraftral, rnodificar sêu contrato primitívo

de acordo com as clausulas e condiçôes seguintes;

CLAIISULA PRILEIRA: O Sócio RODRIGO GOllfES DE PAM' deixa de

ser assisttdo pela rnàe ÀN-"\ BATIS'IA GOMtrS DE PAM' por atingir a
maioridade. ern virtude do casamento. iá qualificado acirua.

CLr{l,l§ULA §f,Gl-INDA: Nesta data a Sócia S/. ELIS'{NA GOMES DE
pa*+ que e possuidora de 25.000 (vinte cinco [ril) cotas no valor de R$-1.00-

(um real) cada ioaliza[do R$-25.000.00 1ünte cinco mil reais), sede e transfere.

como «Je fato cedido e transferido, tem o sócio ora admitido na sociedade Sr. ,'

iPreÍeitura MuniciPal de
São José da Boa Vista

A presente fotocóPia

e confere com a origi

Data

Cl,{P., - 03.001. 139/0001-48

t>
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SOCIEDADE LIMITADÁ
Íütr:*-l/ (i

r,LI A GO§{[ D[ PAIVA & CIÂ LTD .ME
CNPJ - 03.001. I 39/000 l-48

PDDRO CÂRVALHO FILHO, brasileiro, natural de Camanducaia - MG,

casado em regime comunhão Universal de Bens, empresário, portador do cartâo

de CPF n" 214.801 .259-2(r, e da Cédula de ldentidade RG n' I.330620-6/llPR'
residente e domiciliado na rua Leopoldo Jose Barbosa, no 502 - Centro da cidade

de São Jose da Boa Vista - Pr, CEP 84.980-000 , 12.500 (doze mil quinhentas)

quotas no valor de R$-1 .00{um real) cada, totalizando o valor de R$-12.50000-
(dozs mil e quinhentos reais).

CLA ULA TE IRA: Ncsta data o Sócio Sr. RODRIG0 GOMES DE
valor de RS-l.00-
, sede e transfere,
na sociedade Sr.

PÊDRO CARVALHO FILHO, qualifieado acima. 12'500 (doze mil

quinhentas) quotas no valor de R$-1.00-(um real) cada, totalizando o valor de

RS-12.500.00-(doze mil e quinhentos reais).

CLAI.iSULA OtT RTA: O capital social de R$-50.000,CI0- (cinquenta mil
as de RS-l ,00- (unr real), cadareais), diridido em 50.000 (cinqiienta mil) quot

uma ficando por conseguinte assün distribuido entre os sócios cotistas

P§DRO C.{RVALHO FILr{O..............25.000 QtioTAs DE R§l'00-.......'.".R}25.000'00-
ELISANA GOüIES Dn P4M.........,..12.500 QtIoTAS Df, Rll,00-'.'.........RS12.500'00-
RODRICO GOMIS DE PÂM..........t2.s00 Qt.iOTÂS DE RSt'00-...'........RSI2.-§00'00-

ToTÀ1,............. ..............-50.000 QtroT,{s t}E RS-l 
'00-'........'.'Rs50.000'00

PAM, que e possuidor de 25.000 (vinte cinco mil) cotas no

(un real) cada totalizando R$-25.000.00 (vinte cinco mil reais)

como de 1'ato cedido e transferido, tem o sócio ora admrtido

CLATJ§ULA OUINTA: Diante das alteraçôes, os sÓcios resolvem em comum

acorào CONSOLIDAR o contrato social, nos termos da Lei n'10.406 de l0 de

.ianeiro de 2002, como seg;ue: preÍeitura Municipal de
São José da Boa Vlsta

A presente Íotocópia é autênti
e conÍere ccm a ori

I
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tf iÉÀ Lo

Data z(
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SOCIEDADE LINIITADA
P.,l}t&IÚtr3or ,PR

,?11 /(,
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EI,ISAN A CO}IIIS DE PAI A&CIAL A.
cNP.t - 03.001.139/0001-,18

C()NSOLTpAÇÂO
",,'*

Os abaixo assrnados. Sra- EL,ISA ]§-{ GON{ES DE P .A;

brasileira, natural de ltarare - SP, solteira nascida no dia25101ll979,
ponâdora tto Cartào de CPF n'00ó.872.119-64, e da Cédula de ldentidade ciül
n' 6.608.871-5/SESIIpR., residenÍe e domiciliada na Rua Leopoldo Jose Barbosa'

n'502 .' CentÍo na Cidade de Sào Jose da Boa Vista - Pr. CEP: 84.980-000. e o

Sr. RODRIGO GOMES DE PAM, brasileiro, natural de Itararé - SP, casado

ern regirne de Comunhão Parcial de tsens, Bmpresário, portador do Cartão de

CIPF n'026.586.459-37, e da Cledula de ldentidade ciül n" tl.l16.701-O/SESIlPR,
residente e dorniciliado na Rua Santos Dumont, n" 38 - Centro na Cidade de Sâo

Jose da Boa Vista - Pr, CEP: 84.980-000. e o Sr. PIDRO CARVALHO
!'ILHO, brasileiro, nalural de Carnanducaia - MG. casado ern regime Comunhão

Universal de Bens, empresário, portador do Cartâo de CPF n'214.801.259-20, e

da Cedula dc Ideutidade RG n" 1.330.620-6/llllR, residente c domiciliado na rua

Leopoldo Jose Barbosa, n'50? - Centro da cidade de Sâo Jose da Boa Vista - Pr.

C-EP 84.980-000., na qualidade de iLnicos sócios componentes da sociedade

lirnitada que gira sob o nome empresarial f,LISANA GOME§ DE PAM &
CIA LTDA. ME, com sede e foro en São Jose da Boa Vista, Paraná, na

localidade denominada Avenida Paraná no 01 - Centro, CEP.84-980-000,

Inscrita no CNPJ n" 03.001.139/0001*í8, registrada na Junta Conercial do

Estado do Paraná, sob o NIR-E N' 4120404913-3, em A2fi211999, e inscrita no

CNPJ sob o n" 03.001.139/0001-48' respeclivarnenle, resolvem de comum

acordo CONSOLIDAR as clausulas ern ügor do mencionado cotltrato e

alteração posteriores, ncls terÍnos da [,ei n' 10.406, de l0 de Janeiro de 2402,
conlo segue:

CLAUSULA PRIMEIR{: A sociedade girara sob o rlolne empresarial de
*ELISANA GOME§ DE P.{M & CIA LTDA. ME".' com sede e foro em

São Jose da Boa Vista, Paralá, na localidade denominada Avenida Paraná n'01
- Centro, CEP.84-980-000, para qtralquer açào fundada na presente

coNsoLlDAÇA0.

CLAU§I"ILA UGUNDA: A sociedade tern por objetivo social a COIIIERCIO
Â VAREJO DE COMBI]S'TIYEIS g LT]BRIFICANTES PARA }TICIILOS
ATITOMOTORE§ - Código de Atiúdade Econômicr 50.$-4i00.

Prefeitura Municipal de
Sâo José da Boa Vista
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socrEpADE L,r!ÍITADA ts§ Frf:
pnrMrrRl nl-'renacÃo »E coxtRero socllL

Et,IS.,\NA GO MES DE PAIVA & C IÂ I,TDA. ME
(]NPJ _ 001 r391000

CONSOLIDAC.{O
t- 7

CLAti§TIT-A TEIICEIRÂ: O prazo de duraçào da sociedade e por tempc,

indeterminado, tendo iniciado suas atividades a partir de l5 de Janeiro de 1999

CLAI-ISuL.{ oti 'r.{ : O Capital social inteiramente subscíto e integralizado

neste ato em moeda correnle do Pais, e de R$-50.000.00- (Cinqtienta Mil Reais),

diüdido em 50.000 (CinqÍrenta mil reais) de R$-1.00- ( um real ) cada. que será

integrali:zado da seguinte forma.

PEDRO CAR!'ALHO nLHO..............25.000 QUOTA§ Df Rll'00-'...'.....'.R§2s.000'0&
TLISANA GoMES DE P41VA............12.500 QU0TAS DE R$r'0&.....'.."..RS12'500'00-
RODRIGO GOMES D[ PAM..........12.500 QUOTAS DE R$-l'00-'......'..-'R&I2'500,00-
TOTÀL............. ..............50.000 QL;oTAS Í)E RSI'00-...'..."..'Rf§0,000'00-

CLAUSULA OUINTA: A responsabilidade dos sóçios é limitada ao montant§

do capital social, restrita ao valor de suas quolas- mas todos respondem

solidariamente pela sua inteeralizaçâo, e aintla não respondem os sócios

subsidiarianrcnte pelas obrigações sociais, sendo ineficaz em relação a terceiros

qualquer paclo separado, contrario ao disposto no presente instrumento'

CLAI] A §E,X A: As deliberações sociais. ainda que impliquern em

t

I.

alteração contratual,
trôs quaíos do caPi

cisâo, incorporaçâo,
e nos demais caSos

serão lomadas pelos votos correspondenles, no mínimo, a

tal social (C.C, AÍ1, 1076-item l), inclusive para efeito de

fusâo ou transfomuçào da sociedade em outro tipo juridico:

por sócios qüe represe[taür a maioria absoluta do capital

social (C.C.-Art. 1076-itens ll e III)

CLA SI]I.A SÉTIMÀ: As quotas da sociedade sâo indiüsíveis e não poderâo

ser transferidas ou alienadas sob qualquer rinúo â terceiros, sem o consentlmento

r.rnânime dos demais sócios, cabendo a e§tes o direito de preferência na sua

aquisiçào, na proporçào das quotas que possuírem e desde que totalmente

integalizadas.

Municipal de
da Boa Vista

,t iEtlr À rol'Es §€n te Íotocópia é aut
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SOCIEDÂDE LTMITADA A§§, R*P:

1'§, :,: ,!E o

ct\PJ - 03.00r. r39l0001-48
CONSOLIDAÇAO

CLÁUSULA OITAVÀ: A sociedade será administradâ pelos Sócios Sr.

PEDRO CAR\â[.HO FILHO, e RODRICO GOME§ DE PAIVA, na
qualidade de administradorss, ao qual - lhes compete indiüduaünente o uso
Firma, e a representaçâo ativa passiva, pdicial e extrajudicial da sociedade,
sendo lhe entretanto vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou
modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente
a prestação de avais. fianças endossos ou cauçôes de favor.

CLAUSI.; NON,,T :- Pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberâo os

sócios a iitulo de rernuneração pró labore. quantia rnensal fixada em comun, até

o limite de tledução fiscal prevista na lrgislação do hnposto de Renda, a qual

será levada em conta de tlespesas gerais.

CLALISULA DECIMA:- O ano social coincidira com o ano civil, devendo a 3l
de dezembro de cada ano. ser levantado o balanço geral da sociedade,
obedecendo as prescrições legais e tecnicas pertinentes â matéria. Os resultados
serào divididos entre os sócios proporcionalmente. as suas quotas de capital, ou
ainda, por deliberação da nraioria absohrta poderá se dar de Íbrma desigual entre
os cotista, ou fizerem em reserva na sociedade para futuro aproveitanento.

PreÍeitura Municipal de
Sáo José da Boa Vista

A presente Íotocópia é autên

Data

e conÍer3 c3m a ori

ELISANA COMES DE PAIVA & CIA LTDA. ME

CLAUSULA DECIIW{ PRIMEIR{:- O falecimento de qualquer dos sócios,
não dissolvera necessariamente a soçiedade, ficando os herdeiros sub rogados uos
direito e obrigações do "de cujus", podendo nela fazer-se repÍesentar, enquanto

indiüso o quirrhào respecfivo, por alguns denrre eles de,'idamente credenciados,
ou por procurador legalmente constituído. Mediante acordo entre os sócios
"supérstites", os herdeiros 'poderâo ingressar na sociedade, caso não hâja
impedido legal quando a sua capacidade jurídica. e que não sendo possivel ou
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres

será apurado e liquidado com base na situaçâo patrimonial da sociedade à data da
resoluçào. veriÍicada em balanço especialmente levantado o meslno
procedimento será adotado em ouüos casos em que a sociedade se resolva em
relaçâo a seu sócio.

.,1'

'i. 
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SOCIEDAI) LIMIT;\DA r$"J
PRI 1!1§ I RÀ,'\ L'I'ERACÃO DT] CONTRA'TO SI'§IIÉI

ELISANÂ GOMIiS DE PAIVA & CIA LTDA. 1\'E
CNPJ - 03.00 t .l J9 r-48

CONSOLIDACÃO

CLAUSLJLA DECIMA SEG{.jNDâI- Os Administradores declaram' sob penas

de Lei, de que não estào impedidos de exercer a administraçâo da sociedade, por

lei especiat. ou em virtude de condenaçâo criminal, ou por se encottrarem sob os

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporarianlente, o acesso a cargos

públicos; ou por crinre falimentar, de prevaricaçâo, peita ou suborno, concussâo,

peculato, ou contrâ a economia popular, contra o sistema financeiro nacional-

contra nonnas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
publica, ou a propriedade.

CLALISIILA DECIMA Tf,RCEIRA:- Declaram para efeitos de

ENQUADRÂMENTO como MICROEMPRESA, que o valor da receita bruta

anual da elnpresa. nâo excedeu no arto auterior, o lirnite fixado no Inciso I do

Artigo 2" da lei Federal N'. 9.841 de 05110199, nào se enquadrando em qualquer

das hipóteses de exclusào relacionados ro Artigo 3". daquela Lei.

CLAUSUL.{ DECIMA OI-IARTA:- ficam assim Con§olidadas as clausulas

em vigor do Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Pararuí5

sob N" ,l I 2040491 3-:]. etn 0210211999, resolvem assim aherar o Contrato Social.

E, poÍ estarem assim justos e contratados, lawam, data e assinam o

presente instrumento de Clonsolidação em (três) üas de igual teor, para um sÓ

efeito, juntamente com duas testemunhas, elegendo o foro da Comarca de

Wenceslau Braz - Paraná", para dirimir duvidas ou questôes oriundas do presente

Contrato.

Prefeitura Municipal de
São José da Boa Vista

A presente Íolocópia é autênti
e confere ccm a origi

Data
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SOCIEDADE LI}II .{DA

E,LISÀNA GO§IES DE PAI\'A & CIA I,TDA. ME
CNPJ - O3.OO r. t39/000r -.18

CON§OI,II}ACÃO

Sâo Jose da Boa Vista, nJ!, A*ae"OeA3bro de 2003. i
'\.

P

DR. SILVIO I'I
o.A.

Elaborado por:

ILHO

P
7

Testemun

Paulo Albe rto ner
CIRC/PR: 0?,8456/O-X

CP!': ,135.029,1l9-91

RG: 3..177.488-S/PR

recido de
P-

uta Anderson de Sousa
RG:6.52 6-tls PR

Àlessandro A
RG: 8.082.0ó

k

Prefeitura MuniciPal de
São José da Boa Vista
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SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL
ELISANA GOMES DE PAIVA & CIA LTDA ME

CNPJ: 03.001.1 39/000í 48
NIRE: 41204049133

PEDRO CARVALHO FILHO, brasileiro, natural dê Camanducaia - IV1G, casado, sob regime

de comunhão universal de bens, nascido em 1210211951, empresário, Portador do CPF no

214.8A1.259-20, e da Cédula de ldentidade RG n01.330,620-6' SESP-PR' residente e

domiciliado à Rua Leopoldo Jose Barbosa, no 502 - Centro - São Jose da Boa Vista - PR, CEP:

84.980-000. RODRIGO GOMES DE PAIVA, brasileiro, natural de ltarare - SP, casado sob o

regime de comunháo parcial dê bens, nascido em 11/01/1981, empresário, portador do cPF
no 026.586.459-37 e da Cedula de ldentidade RG no 8.1 I 6.701-0, SSP-PR, residente e

domiciliado à Rua Santos Dumont, no 38 - Cenlro - São Jose da Boa Vista - PR, CEP:

84.9S0-OO0 e ELISAN,A GOMES DE PAIVA, brasileira, natural de ltararé - sP, solteira,

nascida em 25lo1t1g7g, empresária, portadora do cPF no 006.872.119-64 e da cédula de

ldentidade RG no 6.608.871-5, residente e domiciliada à Rua Santos Dumont, no 38 -
centro - são Jose da Boa Vista - PR, CEP: 84.980-000- Unicos sócios da empresa

ELI§ANA GOMES DE PAIVA & CIA LÍDA ME, com sede na Av. Parâná, no I - Centro -
são Jose da Boa vista - PR, CEP: 84.980-000, registrada na Junta Comercial do Paraná,

sob o NIRE 41204049133 e in§crita no CNPJ sob o no 03.001.139/000148, resolvem alterar

o contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA _ A SÓC|A ELISANA GOMES DE PAIVA, AITETA O NOME E O EStAdO

civit ficando qualificada da seguinte forma. ELIsANA GOMES DE PAIVA OLIVEIRA,

brasileira. natural de ltararé - SP, casada em regime de comunháo parcial de bens, nascido

em 25101/1979, empresária, portadora do cPF no 006.872.1 19-64 e da cédula de ldentidade

RG n" 6.608.871-5, residente e domiciliada à Rua santos Dumonl, no 38 - Centro - são

Jose da Boa Vista - PR, CEP: 84.980'000.

CLAUSULA SEGUNDA - O sÔcio RODRIGO GOMES DE PAIVA, que possui 12.500 (Doze

mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) do capital

da empresa, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo de forma onerosa ao sócio

PEDRO CARVALHO FILHO, acima qualificado, dando a este último, plena, geral e rasa

quitação pela cessão das referidas quotas;

oLAUSULA TERCEIRA - A sócia ELISANA GOMES DE PAIVA OLIVEIRA, que possui

12.500 (Doze mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos

reais) do capital da empÍesa, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo de forma

onerosa ao sócio PEDRO CARVALHO FILHO, acima qualificado, dando a este último, plena,

geral e rasa quitação pela cessão das referidas quotas;

Uro.rclutrvô dr J!n|. Çornrrc

cERtrErco o REGTSTRo Üt 06/Ogl2OLg 13:25 soB N" 2019410{869
iiâiààôió, - 

r siiõi ãià ís letot'tzotg. cóDrc'o DE vERrErcÁÇÁo:
11904147820, NIRE: 412040{9133'
iipao cenver,so arlao cottBlrstrvErs l,TDÀ

I,EÀNDBO I{ÀACOS RiÀYSEI. BISCÀIÀ
sEcnruíRro_GEaÀ!

cuRruBÀ,06/09/2019
v í. êryrcsafacil.Pr ' gov br

JUl.,Í^ CO§IIRC|A!
oo t^r NÀ
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SEGUNDA ALTERAÇÀo coNTRAÍUAL
ELISANA GOMES DE PAIVA & CIA LTDA ME

CNPJ: 03.001 .13910001 -48
NIRE: 41204049133

CLAUSULA QUARTA - Com a retirada dos sócios RODRIGO GOMES DE PAIVA E

ELI§ANA GOMES DE PAIVA OLIVEIRA, passa o capital social da empresa ser de R$

50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), divididos em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas de valor
nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma. integraltzado em moeda correnle do paÍs,

concentrando lodas as quotas da seguinte forma:

SOCIO QUOTAS CAPITAL

PEDRO CARVALHO FILHO 5O.OOO 5O.OOO,OO

TOTAL 50.000 50.000,00

CLAUSULA QUINTA: De acordo com o parágraío único do artigo 1.033, da Lei n'
rc.4A612AA2 (Código civil) a sociedade permanecera uni pessoal no prazo de até 180 dia§:

CúUSULA SEXTA: A razão social da empresa que é ELISANA GOMES DE PAIVA & CIA

LTDA ME em razáo da alteraçáo passa a ser PEDRo CARVALHO FILHO COMBUSTIVEIS

LTOA

CLÁUSULA SÉTIMA: As cláusulas aqui não modiÍicadas permanêcem em pleno vigor.

E por estarem assim iustos e contratados, la datam e assina presente contÍalo,

em via única obrigando-se fielmente po e seus herdeiros a cumP ô,

,J

\./ 
dr.q,*. P

São Jose da Boa Vista - PR de Agosto de 2019.

RVALHO FI

kaRODRI GOMES DE PAI ELIS A GOMES A OLIVEIRA

uro.rclúllvo ó. Junlr côÍn.Íclal

Jr.,t.,ar^ cg,{tRclÀL
DO PÂRÀNÀ

cERItFIco o BEGtStRo *t 06/Ogl2OLg 13:25 soB n" 2019110!869
;ffi;ãôõ'iililãió ii íáiot'trorg. cóDrco DE vERrarcÀçÂo:
11901r47820. NrBl: {r20{049133.
PEDRO C:ÀRVÀIAO FMIO COIIBOSIMTS LrDÀ

IEÀ§DRO i'ÀRCOA R]ÀYSEL BISCÀIÀ
sEcBEtáRro'caaÀ!

cuRrTrBia, o6l09/2019
ffi .sq)rêsafaci1.Pr. gow.br

2
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sEcarráRro-cERÀr,

cuRruBÀ,06/09/2019
rrx. êqrrê!àfacil . Pt. gov b!

À vllidâd. dêstê docu@trto, .. iry!.!!o, ficâ lujllto à colPlorãção dc !uâ àutênticidldê nos r.'Pêctlwo6 PoEtris
InforEâado .'u6 ;êsPêctivos códigot dê vêrificàçào



t-*t& &*i # Bêe H:: 'l'..
t3á

PROPOSTA DE PREcos
pnec,ÃO PRESENCIAL N".04/20 20- PROC. ADMINISTRATTVO No.04/2020

Ref,.'Aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que compôem a patrulha rural,
em conÍormidade com o Termo de Convênio no. 27312020, celebrado entre o Estado
do Paraná, por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e
o Consórcio lntermunicipal do Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do
Paraná - CODREN.

*Valor estabelecido no convênio.
Em virtude das consÍanÍes alfas, os valores poderão ser alterados mediante
pedido de reequilíhrio econômico-financeiro, conforme autoriza a legislação.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
Declaramos que nos preços propostos estáo previstos, além do lucro, todos os
custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO,
envolvendo, entre outras despesas, tributos d uer n , frete, embalagem
etc, exceto quando aos preços nas hip
previsto na legislaçáo incidental.

de desequilíbrio e nômico-financeiro

Banco: SICREDI, Agência: 0720, Co Corrente: 8741-6
São José da Boa Vista, em24 d agosto de 2020,

P Ca o Filh
CPF: 20
Sócio Administrador

CNPJ n.".03.001.139/0001-48 - Inscrição Estadual n.".90178014-54, Endereço: Avenida
Paraná, n.o. 01, Centro, São José da Boa Vista, Estado do Paraná

S

Ite
m Especificações Valor Unit V. Total

1
100.0

00
Litro

S Óleo Diesel S-10 R$ 3,15. R$ 315.000,00

VALOR TOTAL - Trezentos e quinze mil reais

PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTíVEIS LTDA,
CNPJ n.o. 03.001.1 39/0001 48
lnscrição Estadual n.o. 90178014-54
Estabelecida a Avenida Paraná, n.o. 0'1, Centro, São José da Boa Vista,
Estado do Paraná
Fone: (43) 3565-13í1
E-mail : lucaspaiva_í 990@hotmail.com

)
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DEcLnnaçÃo

PEDRO CARVALHO FILHO CoHlausriv EIS LTDA , inscrita no CNPJ sob o no

03.001.139/0001-.48, sediada na Avenida Paraná, n'o. 01, Centro, na cidade

de Sáo José da Boa Vista, Estado do Paraná, CEP: 84'980'000, declara, sob

as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXlll, do artigo 7'da
Constituiçáo Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1", da Lei n'

9.854, de 27 de outubro de 1999, que náo tem em seu quadro de empregados,

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em

qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condiçâo de aprendiz, a partir

de 14 anos.

São Jose da Boa Vista, 24 de gosto de 2020.

Ped CarvaIho ho
214.8

RG .620-6
Sócio Administrador

CNPJ n.". 03.001.139/0001-48 - Inscrição Estadual n.o.90178014-54, Endereço: Avenida

Paraná5 n.o. 01, Centro, São José da Boa Vista, Estado do Paraná

CPFI

(

@
o ec@

POSTo



§ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÜMÉRO OE INSCRIÇÃO

03.001.139/000í 48
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

02lo2l't999

PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTIVEIS LTDA

DO ESTAAELECIMENÍO (NOMÉ DÉ FANTASIA)

AUTO POSTO PAIVA II

IGO E OA ATIVIDÂDE ECO

47.31€.00 . Comércio varêjista de combustíveis pera veículos automotorcs

GOE DASATLVIOADES sEc
47.326{0 - Comércio varejista de lubrificantes

E OESCR DA NATUREZA J

206-2 - Sociêdade Emprêsária Llmitada

AV PARANA
NÚMERO

1

COMPLEMENÍO

84,980400 CÊNTRO
t/uNtc
SAO JOSE OA BOA VISTA PR

ENDEREÇO ÍELEFONE
(043) 8681-3oo

ENTE FEDERATIVO L(EFR)

ÂTIVA 03/'t1/2005

MOÍIVO DE

s ESPECLAL
ESPECIAL

ME

15tO7 t202A

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 'l .863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 15/07t2020 às r6:47:36 (dâta e horâ de BrâsÍlia).

Pt!&&ÚalEolYtrrta'PR
Í*t:- /Jl

1t1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



1110312020

;.tUofflltpltpr'-r '*

lfi:*" /t';
A§. Re.+:

MtNrsrÉRo DA FAZENDA
Secretarla da Recêita Federal do Bra§l
Procuradoria€era I da Fazenda Nacional

Nomê: PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 03.00í.139/000í48

Rêssahado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\êr quaisquer díüdas de responsabilidade do

sujeito passi\o acima identificado que üerem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relati\as a crálitos tributários administrados pêla Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Díüda Ati\a da uniáo (DAU) iunto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

ESta certidão é Élida para o estabelecimento matriz e Suas filiais e, no caso de ente federati\o, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele ünculados. Refere.se à situaçáo do

sujeito passi\o no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\ê as contribuições sociais preüstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do aÍt. 11 da Lei no 8.21?, de 24 de julhode'199'1.

A aceitação desta certidão está condicionada à \erificação de sua autenticidade na Intemet, nos

endereços <hltp://rfu .govbP ou <http://www.pgh.govbr>.

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.751, deA10l?O14.

Emitida às 15:37:22 do dia 1110312020 <hora e data de Brasília>.

válida alé 0710912020.

6digo de controle da certidão: E089.6D6F 4963.6323

Qualquer rasura ou emenda imalidaÉ eslê documento.

C
111

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À D|VIDA ATIVA DA
UNIAO



24t0812020 Consulta Regularidade do Empregador IttloJo.aâ 8oc YEta-PRe#: ,/v
ÂSS,erg

Gâ'X/[
r::.i\lXÁ :.,ONarl,il. aÂ FEnE nril

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art'

7,-da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data' a

".pt"ta 
acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS'

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

àru].õr"r débitos referentes a contribulções e/ou encargos devidos'

decorrentes das obrigações com o FGTS'

Validade: a

certificação Número:

Informação obtida em

A utilização deste Certificado para os fins.previstos em

;;"dl.i;É;; ã verificação de autenticidade no site da

www.caixa.gov.br

Lei esta
Caixa:

https:iiconsulta-crf caixa. gov.br/consultací/pages/impressaoisí
1t1



Consulta Regularidad€ do Empregador PI*tloIÚ ü 80.fth'PR
tÇt:-* /Yl

R.PASS

lmprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRI

Inscrição: 03.001.139/ooo1-48
Razão sociallEusANA Gol''lEs PAIVA clA LTDA

Endereço: AV, PARANA 1 / cENTRo / sAo JosE DA BoA vlsrA / PR / 84980-000

Validade:06/08 I 2020 a 04/ 09 / 2O2O

Certíficaçáo Nú mero: 20200806020 35555817 824

Informação obtida em 24/08/2020 13:38:24

C,^I;íA
cAtxA EcoNôMtcA FEDERAL

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ceftifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Lei esta
Caixa:

httpsJ/consulta-crf.caixa.gov.br/consultací/pagedconsultaEmpregadorisÍ
1t1

24t08t2020

Vo lta r



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Pt!& Jo.aüto'Ytú'PR
i{ll,*- h )
l$§. R*9:

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 022112744-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.001.'139/000'148
Nome: PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTIVEIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos 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 reÍere-se a debitos de

natuÍeza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigaçóes tributárias acessórias.

Válida até 1711012020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada vía Internet

www.fazenda.Pr. gov.br

Entida úa l.têmat Púbtba 119/AdrA20 13 48.52)



,tE&&.4ÔlorVkta-rrÍtr:.---
AS§. ffi:

MUNrciPto DE sAo JosE oA BoA vrsrA
ESTADo Do PARANÁ
Rua Reinaldo Martins Gonçâlves, 85 - Cenho - Cep 84980-000

F onel F ax 143) 3565 -1 252

20 13h35min

Núm Validade

tDo

CERTIDÃo NEGATIVA DE DEBITOS

Nome / Razão Social

PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 0300í 139000148

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à Finalidade

l\,4ensaoem

Certificamos que até a presente data náo constam débitos tributários relativos à inscrição

abaixo caracterizada.
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,

mesmo se referentes a perÍodos compreendidos nesta certidão.

lnscrição

Conlribuintê: 950 . PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço: Avenida PARANA , 1 - Baino CENTRO - CEP 84 980-000

Código de Controle

A validade do documento pode ser consullada no site da prefeitura por meio do código de controle informado

São José da Boa Vista (PR),05 de Agosto de 2020

CWS6LI7JRWQM1E71

Rua Rei.áldo Martns GonÉrv€s, 85 - c6nlrc
§ão José dà S@ vrsta (PR) - CEP: 84980000 - Fônor43365651252

Página 1de'1

04110/2020



P.*ttoJtrráâ EooVtsta'PR

l§:-7v
AS§. Rrep:

cenrroÃo NEGÀTrvA op pÉslros rRiÀBArHrsrÀs

Nome: PEDRO CARVALHO EILHO COMBUSTIVEIS LTDÀ
(MÀTRIz E FILIAIS) CNPJ: 03.001.r39,/0001-48

Certidão n"z 6333455 / 2020
Expedição: 17/03/2020, às 15:39:33
Validade: 06/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que PEDRO CARVÀLHo FILEO COMBITSTIvEIS LTDÀ
(!{ÀrRI Z E FILIÀIS), inscrito (a) no CNP.I sob o no

03.001.139/ooo1-rt8, NÃo coNsTÀ do Banco Nacionaf de Devedores
Trabaf histas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolldaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pelã Lei n" L2.440, de 7 de julho de 20Ll , e

na ResoluÇão Administrativa n" 7410/21].l do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabifidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atual" j"zados aLé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus es tabe lecimentos, agências ou f il-iais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verlficação dê sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabal-ho na
Internet (http: / /www. tst. j us.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INEORMAÇÀO TMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e i urídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judicia.is trabalhistas, j-ncIus j-ve no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emorumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púbfíco do

Trabalho ou Comissão de Concil-iação Prévia.

C



o@|Mto.6dhado ültat@ntê, @nfm' w n-'2-200:2/2001' Loi n'' 11-11s/20.f' o Ra$ltçáo n'c§t2008 t'o ÍoRmE

PáCina 1d' 1

I.tEto&útr8or
Ftei:

PODER JUDICIARIO

COMARCA DE WENCESLAU BRAZ

Pãf

A

clnrónro Do DrsrRIBUrDoR

PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:

03,001.139/0O01-48, COM ENDERTÇO NA AV PARANA,01,

CENTRO, NA CIDADE DE WENCE-SLAU BRAZ, ESTADO DO

PARANA.

lrcxil,ten Fa[ências e Conmríatas' Açõu Cíveis, F-lecutittos fkcais folunicipais e

rtrà*u, QÍotestos Contía Alunação le 6ew, Wcuperuçdo Ju[iciLt e E&ra Julkiat'

*rrro o ,*prr* orira quabfcaía, Naía nais' Aoufé' Eu, Laurenl Nogueira' fitufar

[o Canório f,o cDistriíuiior, o ligitei e assino.

lóâía por trinta [ios.

'l,lmcestatEraz, 05 Oe dgosb Ae 2020- 15frrs e 35n

clnrónro oo orsrRrBUrDoR,
CONTADO& PABTIDO&

DEPosrrÁRro PuBuco E

AVALIADOR ]UDICIAL,

@

PR

A.rt.

Lauíett) Nosueiía - r,,*, n" ,ri}IlJ)u,ííor, contaíor, cPartiíol oepositário

anltuoí Aialiíor ludicbt, lo fórum Q)esem1argador Antônio Leopoffo [os Santos'

desta Ciíaíe e Conarca íe' etces[au Eraz, tE staío ío <Pararuí ao uso [e sttas atriÇuições

fegais, etc... Ceítfrco que coúra:



24t0812020

s w"*"1 v.t

Al§ RrP:

Comprovante de lnscrição Cadastral 'CICAD

Emissão do CICAD

lnscrição CNPJ

03.001.'139/000í 48

Quadro Societário

Nome ComPleto / Nome EmPresarial

PEDRO CARVALHO FILHO

t.*tto hl tr Bo' Uitr .PR

GOVERNO DO ESTADO
SêCRE TÂR]A }A ÉÁZENOÂ

RECEITA ESTADUAL

lnscrição no CAD/ICMS

90't78014-54

lnscrição

2í4.80í.259-20

lnício das Atividades

03/í999

EmPresa / Estabelecimento

Nome Empresarial PEDRO CARVALHO FILHO coMBUSTIVEIS LTDA

Títuto do Estabelecimento AUTO POSTO PAIVA ll

Endereço do Estabelecimento AV PARANA, 01 ' CENTRO ' CEP 84980'000
FONE: (43) 3565-1273

lrunicípio de lnstalação SAO JOSE DA BOA VISÍA ' PR' DESDE 03/í999

( Estabelêcimento MaEiz )

QualiÍicação

SituaÉoAtualATlvo-REG|MENoRMAL/NoRMAL.D|A12DoMEs+í,DESDE06/20í8
NAfuTEZA JUTídiCA 206-2 ' SOCIEOADE EMPRESÁRIA LTDA

AtividadeEconômicaPÍincipaldo473í€/oo.coMERCloVAREJ|STADEcoMBUsTlvElsPARAvElcuLoS
Éstabelecimento AUÍOMOTORES

Atividade(§) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

rpo
CPF

Qualificâção

sócto-ADMtNtsrRADoR

Este CICAD tem validade até 2310912020.

Os dados cadastrais destô esiabelecimento poderáo ser confirmados via

lntemet !A!!&lezg!dÀPr.gov'br

í&,|
Estado do Paraná

S€cretôriô de Estàdo dô Fazendã

Receita EstâdLral do Paraú

cÂD/lct s No 90174014-54

Emiüdo Eletronicamente via lntemet
Z4l04/2020 13:2ar55

l§ Oados transmibdos de forma s€gura
Tecnobgia GLEPAR

httpsJ/wwl,.arinternet.pr'gov.bí/cadicms&e-ClFS l'lO asp?elncludeLinkFacil=S&eCadicms=901780'1454&eU§er=6OAV1MPN
1t1
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PR

*tunicípio [e São José [a cBoa'lista

Estado do Paraná

Prefeitura MuniciPal de
São José da Boa Vista

A presente ÍotocóPia é tica

e conÍere c:m a o nal.

Dâta

ISÃO DE TRIBUTAÇAO

DE LICENÇLVARA
LOCALIZRçÃot',to: 43212020

(J oVE rno m u n p d 5âo JOS é d a Boa ta na fo Ima d a poI

t t tu o co ncede en à P E D RU AR ALH o F LHo
oM B U ST E õ LTUA N PJ 03 00 1 1

'l o 000 1 -48 repreS ntado (

po I P ED E) o UAR ALH U F LHo co m at dad d omérc o a reJ sta

e co mbu St e S p cu OS utomotores e omc rcro a re Sta d

b fi te SE eStab e Í à P RA NA n o ,l em
u fl can S pa I^

rtud de e Sta rem p reench daS à Íorm a dd d e§ esa S

BS- O presente alvará tem validade até o dia 3111212020'

São José da Boa Vista(PR), 17 de Março de 2020'

\
-.:,,

SDAROSA PEDRO S RONEIS

Divisão de Tributação Prefei un icipal

FIXAR EM LOGAL VISiVE

'.

!

E

I --./

Lel,

CENTRO,

E



IABEI,IOI{AIO DI iIOIAS DT SAO JOSÉ t)A BOÀ !!§14
Corlltico aue a Itesênte lotocopls e íeplodurto
Ílel do docunÊnto OdBlntl que me tor apíe§Éntatlo.
doque dou ,c

sÀo
,osÊ

BOÂ
l6 ABR, 2020

Joào [uis

,ose M
Williâfi
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,lirvt
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19106t202A

P# $ofraáBflVtfr'rn
REVENDEDoR RÉVENDEDoR Certificado d . r*, 

^â#n-,.- 
/7 /

E!
anp

Razão Social

CNPJ

Número de Autorização

Número Despacho

Data da Publicação

Endereço

ELISANA GOMES DE PAIVA & CIA LTDA - ME

03.00í.í 39/000í -48

PR/PR0019482

ANP N. 149

0210312005

AVENIDA PARANA -,I .
CENTRO . SAO JOSE DA BOA VISTA. PR

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustÍveis, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 8o, inciso XV da Lei no 9.478, de 06 de agosto de 1997, certiÍica que, nesta
data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a exercer a

atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da Resolução ANP no

41 , de 06 de novembro de 201 3.

Emitido às 14:00:í0 horas do dia 19/06/2020 (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: FF0F.6í 39.396A.646E

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo

sobre certiÍicados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informaçôes quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado

deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP:www.anp-gov.br

a
https://postos.anp.gov.br/CertiÍlcadoPreview.asp

CERTIFICADO DE
POSTO REVENDEDOR

111



0710812020 :: ANP - Agência Nacionalde PetÍoleo ::

Datel 07 10812020 Hora; l6:06:54

?t$o&.Ó ô8ilYhtr'PR
lÇr;:. ls-'
Ai§. Rrp:

Posto com cadastro atualizado

Agente regulado pela Resolução ANP nô 41/2013, que côrôcteiza-se pelo exercicao da atividade ale revenda a varejo de
combustívêls êLrtomotivos em seu próprio estabelecimento. Os colnbustívels comercializados por estê agente deverão ser
adquaridos de emprêsas dêvidâmente autorizadôs pêla ANP ao exêrcicio dâ ôüvidade de distribuiÉo dê combusÚveis
líquidos derivados de petóleo, álcool combustível e oútros combustíveis automotivos.
Caso dêseje emitir o certificado. gEgUggIgL
Caso deseje verificar a autenticidade de Certifrcado iá emitido pôrô este posto, g&gglggt

PR/PRo019482

03.001.139/0001-48

ELISANA GOMÉs DE PAIVA & CIA LTDÀ . ME

AUTO POSTO PAIVA II
AVENIDA PARÂNA 1

PÍodutos:
EIANOL HIDRATADO COI,IUM

GASOUNA C COMUM

óLEo DrÉsEL B s1o - coMuM

óLEo DTESEL B ssoo - coMut4

Tâncâgêm (mr):
15

15

15

15

Autorizaçâo.
CNP'/CPFI

Raráo Social:
Noínê Fântaslai

Enóêrêço:
Complêmento:

BâiÍÍo:
Hunicipio/UF:

cEp:
Númêro Dêspacho:

Data PubllcaÉo:
Eãndêi.a/Início:

Tipo do Poito:
$ciost

CENTRO

SAO ]OSE DA BOA VISTA/PR

84980000

ANP N. 149

oa03l2oo5
BANDEIRA BRANCA - 06ILLI2OOT

REVENDEDOR

ELISANA GOMES DE PAIVA
RODRIGO @MÉS DE PAIVA
PEDRO CARVÁLHO FILHO

Equipamcntos:
Bicos:

2

2

1

2

htbs://postos.an p.gov.br/rssultado.asp 1l



Êtt&Jc$ABorvbt -t,,fi

Ffi:.--1;r
Â§§. Perp:

SEGUNDA ALTERAçÃO CONTRATUAL
ELISANA GOMES DE PAIVA & CIA LTDA ME

CNPJ: 03.00í.139/000í48
NIRE: 4'1204049133

PEDRo GARVALHO FILHO, brasileiro, natural de Camanducaia - MG, casado, sob regime

de comunhâo universal de bens, nascido em 1210211951, empresário, poÍtador do cPF no

214.801.259-20, e da cédula de ldentidade RG no 1.330.620-6, SESP-PR, residente e

domiciliado à Rua Leopoldo Jose Barbosa, no 502 - centro - sáo Jose da Boá Vi§ta - PR, CEP:

84 980-000. RODR|Gb GOMES DE PAIVA, brasileiro, natural de ltararé - SP, casado sob o

regime de comunháo parciat de bens, nascido em 11/01/1981, empresário, portador_do cPF
no 026.586.459-37 e da Cédula de ldentidade RG no 8.116.701-0, SSP-PR, residente e

domiciliado à Rua Santos Dumont, no 38 - Centro - São Jose da Boa vista - PR' CEP:

84.980-000 e ELIsANA GOMES DE PAIVA, brasiteira, natural de ltâraré - sP, solteira,

nascida em 25to1t1g7g, empresária, portadora do cPF no 006.872.'119-64 e da Cédulã de

ldentidade RG no 6.608.871-5, residente e domiciliada à Rua Santos Dumont, no 38 -
Centro - São Jose da Boa Vista - PR, CEP: 84.980-000. Únicos sócios da empresa

ELISANA GOMES DE PAIVA & CIA LTDA ME, COM SEdE NA AV. PATANá, NO 1 - CENTTO -
são Jose da Boa Vista - PR, CEP: 84.980-000, registrada na Junla Comercial do Paraná,

sob o NIRE 41204049133 e inscrita no cNPJ sob o Ào 03.001.139/000148, resolvem alterar

o conkato social mediante âs cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A SóCiA ELISANA GOMES DE PAIVA, AITETA O NOME E O CStAdO

civit ,icando qualiÍicada da seguinte Íorma: ELISANA GOMES DE PAIVA OLIVEIRA,

brasiteira, natural de ltararé - SP, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascido

em 25101/1979, empresária, portadora do cPF no 006.872.119-64 e da cédula de ldentidade

RG no 6.608.871-5, residente e domiciliada à Rua santos Dumont, no 38 - Centro - São

Jose da Boa Vista - PR, CEP: 84.980-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O sócio RODRIGO GOMES DE PAIVA, que possui 12.500 (Doze

mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais) do capital

da empresa, retira-se da Sociedade, cêdendo e transferindo de forma onerosa ao sócio

PEDRO CARVALHO FILHO, acima qualificado, dando a este último, plena, geral e rasa

quitação pela cessáo das reíeridas quotas:

CLÁUSULA TERCETRA - A sócia ELISANA GOMES DE PAIVA OLIVEIRA, que possui

12.500 (Doze mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos

reais) do capital da êmpresa, retira-se da sociedade, cedendo e Íansferindo de forma

onerosa ao sócio PEDRO CARVALHO FILHO, acima qualiÍicado, dando a este último, plena,

geral e rasa quitaçáo pela cessão das reÍeridas quotas;

urô ar.l!3lvo d. Jud. comaíahl

.luNTA COMfrcl^!

À vaudàd. d€ttê <tocunêato, !. iIIP!êalo' frcs 'uJslto 
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119Oil1{?820 NIRE: {120{049133 '
PEDRO CÀiVÀLBO EMIO COI'IBUSIMIS lTDÀ

LE]ÀNDRO IiIÀRCOS BÀYSE'. BISCÀIÀ
§EclElíRro-GEaÀ!

cuRttrBÀ,06/09/2019
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SEGUNDA ALTERAÇAO CONTRATUAL
ELISANA GOMES DE PAIVA & CIA LTDA ME

CNPJ: 03.001.í39/000148
NIRE: 4í204049133

CLÂUSULA QUARTA . Com a TCtiTAdA dOS SóC|OS RODRIGO GOMES DE PAIVA E

ELISANA GOMES DE PAIVA OLIVEIRA, passa o capital social da empresa ser de R$

50.000,00 (cinquenta Mil Reais), divididos em 50.000 (cinquenta Mil) quotas de valor

nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizado em moedã corrente do país,

concenlrando todas as quotas da seguinte forma:

SOCIO QUOTAS CAPITAL

PEDRO CARVALHO FILHO 5O.OOO 5O,OOO'OO

TOTAL 50.000 50.000,00

CLAUSULA QUINTA: De acordo com o parágraÍo único do artigo 1.033, da Lei n'
10.40612002 (Código civil) a sociedade permanecera uni pessoal no prazo de até',|80 dias;

CLAUSULA SEXTA: A .rlzâo social da empresa que e ÊLlsANA GOMES DE PAIVA & ClA

LTDA ME êm razáo da alteração passa a àer PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTIVEIS

LTDA

CLÁUSULA SÉTIMA: As cláusulas aqui nâo modiÍicadas permanecem em plêno vlgor.

Epo r estarem assim justos e contratados, I atam e assin a prgsente contrato,

em vía única obrig ando-se Íielmente Po seus herdeiros a cumPri-l
d

I e

,t-r,g",

(1

São Jose da Boa Vista - PR, I de Agosto de 2019.

RODRI GOMES DE P

RVALHO FIL

ELIS A GOMES D A OLIVEIRA

P

^,:it,g.Jp
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PEDÀO qÀÀVÀ!IIO TIIJIO COMBUSTTVEIS ].IDÀ

I,E]ÀNDRO TÀRCOS RAYSEL BISCÀIÀ
sEcREríÀro-GEaÀ!
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consóncto tNTERMUNtctPAL pARA o DESENVOLVI
REcloNAt oo rennrónto DtvtsA t{oRrE oo pnnntÁ

CODREN

ATÂ DE nnumÃo DE RECEBIMENTo Dos EI.{vELopEs
REF': EDITAL TNTCÃO PRESENCIAL O4I2O2O.

Ata de recebimento dos envelopes n'01 e 02,
contendo as propostas de preços e documentos
de habilitação, em atendimento ao EDITAL
DE PREGÃO acima descrito.

Aos 24 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (2020), às 10:00 horas, na sede da
Prefeitura Municipal, gentilmente cedida pelo Município de São José da Boa Vista,
Estado do Paraná, em sessão pública, sob presidência do Pregoeiro WILLYS MANOEL
BARBOSA reuniu-se a comissão designada pela Portaria n'0712020, para proceder ao
recebimento dos envelopes N" 01 e 02 entregues pelas proponentes interessadas no
Objeto do Edital de Pregão Presencial n' 0412020 publicado no Site do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná no dia 11 de agosto de 2020, no Jornal Correio Do Norte no
dia 08 de agosto de 2020 e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná e no Diário
OÍicial do Estado no dia 10 de agosto de 2020. Aberta a sessão pelo Pregoeiro,
âpresentou-se como proponente credenciada a empresa PEDRO CARVALHO FILHO
COMBUSTIVEIS LTDA representada pelo Senhor Pedro Carvalho Filho. No horário
previsto no edital, foram rubricados os envelopes de no 01 e 02 contendo a proposta de
preço inicial e os documentos de habilitação, respectivamente. Em ato contínuo,
procedeu-se à abertura do envelope no 0l contendo a proposta de preço inicial da
proponente, momento este em que foi analisada a proposta classificada, sendo: PEDR
CARVALHO FILHO COMBUSTÍVEIS LTDA Item 01 Rl§ 3,15, totatizando o valor
RS 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais). Em negociação com a proponente,
Pregoeiro solicitou que fossem realizados lances verbais, tendo então o proponen
informado que os valores apresentados inicialmente eram finais, informando inclusi
que o preço máximo estipulado encontra-se muito abaixo do valor praticad
regionâlmente, em especial nos municípios que compõem o Consórcio e qu
provavelmente seria necessário muito em breve o pedido de alteração do contrato
conforme previsto no Art. 65, II, alínea t'd" da Lei 8.666/93, caso sua empresa sagre-se

vencedora do certame. O Pregoeiro informou então que a análise de possíveis futuros
pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro será analisada pela equipe própria do
CODREN, não cabendo ao Pregoeiro adentrar nesta área, mas que a própria minuta de
contrâto, parte integrante do Edital, prevê esta situação em sua cláusula décima
primeira. Ao final da negociação e entendendo que os preços eram aceitáveis e que os

mesmos vinham de encontro aos interesses do Consórcio, o Pregoeiro informou o

resultado Íinal da fase de lances da licitação, que estabeleceu como vencedora a empresâ
PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTÍVEIS LTDA para o item no. 01 com o valor
total de R$ 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais)' A seguir, foi abeúo o envelope
contendo a documentação parâ ser submetido à verificação. Após a análise do Pregoeiro'
foi confirmado que a proponente apresentou sua documentação em conformidade com o

Edital, sendo assim, Adjudicado o Objeto em favor da Empresa PEDRO CARVALHO
FILHO COMBUSTÍVEIS LTDA, cabendo assim, homologação por parte do Consórcio,
na pessoâ de seu Presidente Sr. Pedro Sérgio Kronéis, em cumprimento ao que descreve
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o Edital do Pregão Presencial n" 0412020. O resultado será oportunamente divulgado
através do Diário OÍicial do Consórcio, O Pregoeiro da Licitação deu por encerrada a
sessão de cujos trabalhos lavrou â presente ata que lida e achada conforme, segue

assinada,

EL BARBOSA.
PREGOEIRO.

PEDRO CARVALH o IS LTDA
PROPONE

0l {-'
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COT{SORCIO IilTERMUI{ICIPAL PARA O
REGIoNAL oo rgnnrónlo DNtsA NoRrE Do

C

EDITAL DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
REF: PREGÁO PRESENCIAL O4I2O2O

O pregoeiro oficial, Willys Manoel Barbosa, comunica aos interessados no
fornecimento do objeto do pregão presencial n' 0412020, que após a análise e

veriÍicação da documentaçÍio apresentada pela proponente, decidiu habilitar e

ualiÍicar a inte ro nente tornando-a vencedora do certame.

São José da Boa Vista-Pr de agosto de 2020.

r
P Olicial

rl

*of»RE

No Proponente Itens Valor Total

R$ 315.000,00.01
PEDRO CARVALHO FILHO

COMBUST|VEIS LTDA 01.

D íj:
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0E PREÇO [. 003/t020

]IPO: TÉCMCA E PREçO

pRocEs9o Ltc[ÂTóRlo oa3r2o2o

0 Múniclpio de Comêhêio MoiÍlnck, Eíado do PsÍúá, toru ,úbtico pars conhNim€nro dos iil6ros!âdos, que ÍsÍá

ÍeeuaÍ às 09i0 horas, do dia 13 de ouúbro de 20201€m §{a $de §.tor de Licilagáo, Pr@sso Lotarório nâ mo&tdâde

Íomada de PÍeço ripo: ÍécnE. o PÉço paÍa o 3ôgui.t6 objelo: CoNÍRAÍAçÀo 0E EMpR€sA pÁAA pREsÍAÇÀo oE

SERV|çOS 0E LTCENCIAMENTO 0E SOFÍIYÂRE, tNCtUtNDO OS §EGU|NÍES SI§TEMA§ CONIÀB|LIOADE
púBLo oRçaMENÍo ANUÂ1, ÀÁro pruRt,i.l,tuaL, coNtRoLE pATRtMoNt^1, LEÍrÂÇOEs E coMpR s, cott-
IROLE ]NIERNO, CONTROLE OE RECURSOS HUi,,ANOS E FOIHA OE PAGAI,IEXÍO, CONIROLE DE FROTÂ§, PORIÂL

DA rRÂrspaÂÊNcta ÍRtBUTÂÇÁo E olMoÀ ÂTtva, NoTA Ftscit ELEIRôNE oE sEFvtços, slpo8lr rÊc,ltco
opÉR Ac oNÀ, MôouLo oE ÍRAMiÍÁçÁo oE pRocEssos . pRoTocoto paRÂ uÍtllzÀçÂo No ExEcuTtvo MU,

N clPAt) L@L PreíeiU6 Múbpd & coelEirc Malrin t Pi S6M d€ Lt{rle§!.5 fta§€ OL.ilio FrÉin, 82 Dsá
lnÍormaÇÕ.s hsn cüú úpia do úllãl e *ur alre, podêÊo sr obtdos io âúeeço eLüüko. ww.con5êIr.iwjúcr.
prgor bÍ lotu 43 3561 1221.

Este avi$ de lclla!ào 61, *ndo puuli.âdo nor 6e9uiol6s ó.!ã6 do lmp.en6s of&l:

r. DÁRlo oFlcraL oo MUNlclPo oE coNsELHEtRo MAtRtNc(, .ndeGço ot€ldn @ hrF/con§ath.lohát.inct.

D IAR|O 0 F C tAL 0O E SIÂ0O 0O PÀF r,\À (O lO E) ôidslÊÇo stotÍôn@ h p:/ rvw I np rsnsaofciat. pÍ gov.bd

3\/ ilJÂÂL 0E L|CÍÂÇÓES ÍCE eid.Éço eteld.ico hnps /,1dw1.lce.prg.v.bí/

JORNAL DlÁ8r0 IMPRESSo. JOBNÁL CoRREIO DO NORTE €.neí.ço 6t€diió hrgsrio,0ákn.com br/

5' DISPONIBILIoADE 00 EDITAI-, no e sêço eldrü'i@ hüp/!úoesrlôirfiEÍin rp..!d.t po.lâLrárupâdrld

Crcdenci@nb elé às 08'45 húar do diã 13 dê dluttro dê 20m

Abertura das proposras e delmsbçáo 09100 hdas, do dia 13 d€ ouúúo de 2020

Conselhe rc Maniick.PÍ 2i de agosro de 2020

ALEX SÂIIORO PÉREIRÂ CO§ÍA DOMII{GIJES

PREfEIIO III]NICIPAL

PBTÍTIIUB[ ]íU]IIGIP[l ff SIIIUTIRA GIMPOS

Ismlo oo PABAxÁ

FABIAI{O LOPES BUENO

PREFEÍÍOMUNICIPÀL

DECRiTO 0702020

EttBlâ do o€cíêlo n! 00El2020 quo obÍs Cr6d& Ádidoml E$edal e dâ oúEs p,lvidências, pubticado ne 6d§ão o! 25!2

pâ9. 

^3 
do Jmd Coílio do Noít€ .m 21 d. aloío do 2020

rrni'no Lopos 8uono, tuÍ.ib [llI'ic&.I d€ §jqud,E c8mpos, Eísdo do Pa,ãnâ, no u§o d€ §u6 úibuiqô6s ts3ais]

RENFCA:

20. se§§L,Ír ltudq)d & §ard€ c 

^§$r9ftiâ 
soi$t

20.01 Defsrlâ,,r.nlo Muniipdl da tLê Sódo Assisleid.t e Habí4.ão

10.122,0075.1.501.000 CeII,! d.Abndd€nto p@ EiÍÉnlanút Dâ Eín Ígércta COVTD 19.

20. SscElfib uniclpsldo §Éüds 3 A§slstancb Sogal

20.02 oepúLmnb Municipâl d. Sáúd€

10,122.00151,501.000 Csho d. Alrrdlí!'nto ps. EdEnlanmb Ds Em6r!áôc1€ COVTO 19.

Publiqú*.

sq!!rl! cotrô.r, 21 d. .iEb dr 2020.
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CODREN

co sóRcto ltíTER UMctpAL 
'ABA 

o DEsEltvolvlMEltro
REctot{at Do rEnnllóRto DtvtsA oRrÉ Do FARAtlí

TERMO DE ADJUDTCÀÇÃo
O Pregoeiro Oficial do CODREN, no uso de suas atribuições, comurica
iros ' :rossados e participattgs do cerlame licitatório rcferente ao processo
ndfinistrativo n' 0412020 - PREGÃO PRESENCTAL N" 04/2020,
objetivando a aquisiçâo de óleo diesel S-10 para os veiculos quc compõem
a patÍulia rural, em conformidade com o Tçrmo de Convênio no. 27312020,
çelebrado entre o Estado do Pamná, por sua Secretaria de Estado da
AgricultuIa e do Abastecimento - SEAB e o Consórcio IÍrtcmudcipal do
Dcsenvolvimenlo Regional do Território Divisa NoÍte do Paraná -
CODREN, que adjudica como vcnccdora do c€Íame a crnpresa: PEDRO
CARVALIIO FILIIO COMBUSTI\,EIS LTDA, no valor total de R$
I15.000,00 (Trezentos e quinze mil reais).
Sào José da Boa Vista, 24 de agosto de 2020.

Willys Maroel Barbosa
Pregoeiro Oficial

DEctúo ÀDxt tsTiÁTIvÁ oE REvocaçÂo oE uclracÀo pREGÀo pREsEtctÀL 007/2020

^ausçÂo 
oE ruDAs oE a8AcÀxt, rÀRÁcuJÁ E nsuf,os
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$É, ÍEo.3silaúo §rí í ogad., emob€. ênclâ ds §úmuh473-STF. ô a go49dâLeio!8.60ô/1993
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d€Edo an!Éro Fr ile!.Í&d€, dn oli.io ou ps pÍlv@aÊD ds l€r.eiru, ín6diaite parcB e§.do o d6lidamente túndám.n-

tado, O Éúâ1o d. Erc!ã*o d.w s.r p'ruic.do n$ ôigàos oida6 do Mu.lcipio, pau dar púbt qdadô a esle alo Seíà ábeío

un n@ pMôdiMr, licitáldio qF @ntempL a penicip.Éo tu c.rhm de PESSoÁS JUR]O|CAS E PÉSSOÂS FtStCAs

p',Uaando s ios lnosm ,a(!áos oici.rs do 9íegao @toSado.

ilu1r IlrGt(
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co.§olhêlo M&Í]rct, 2l do a!os& d0 2020,

A!E,X g^'ioRO PEREIRÂ CO§IA OOMINGUES

PÂIfEÍTO IUIiICIPAL

coiaóncto tl{rÊE[ulllctpa! paRA o DEBEttvoLvIt:t{To
aiorol{.r! oo rEnRÍÍóirc Dlvtga ioRrE Do p^RAxÁ

EDtrÁL DE EABTLITAÇÀo E eu^rrarcAÇÀo D^s pRoposr^s
t.EF: PI.EGÀO PRE§ENCTAL O.I/2020

O pregoelro oflclâI, \ryIuys MÀroet Bübosá,.onuni.. áos tnt.res§sdos no
Íorrecimenro do obl.to do pr.gio pr6.nciál n- 04/2021,. qúê âpós â lnátisr e
verl c.çio dr docuhentlçao lprurentldâ ptl. propoDeDre. dE.idiu hlbtltrar r

o1 01 R§ 115.000,00

Sao Jo.é d! Bo! Vist{-Prt 24 dô úgosro de 2020
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PEDRO CARVALHO FILHO
coMBUsTívEts LTDA
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Londrina/Cooéüo P@ópio oü our6
viáscm pm S(EraÍia MuaiciÉl de A$iíêrcia §ocâl

Publlcado por:
Joao Elizeu Bemardo

Código IdentlÍicador:CC I 3C0E6

PRECÀO ELETRÔNICO N". I9/2020
CONTRATO N". I l4l2020
OBJETO: Contratação de empresa especirlizado em serviços
grúficos e foruecimento de lrsterial para conÍecçâo de lmpressos,
p.ra atender as necessidrdes da Secretsris Municipal de
EducaçÀo do municipio de SÂo JerôDirrlo ds Serra
CONTRATADA: A. P. RODRIGLÉS & I. C. RODRÍGUÊS
LTDA ME
VAIOR TOTAL: R$ 810,00 (oitocetrtos e dez reals),

._ GENCIA: de 24 de agosto de 2020 à 23 de agosto de 2021

Sâo Jerônimo da SerrrPR, 24 de agosto de 2020.

Assioatuas: LAÉRCIO PER.EIRA CORR.EIA _ Prefelto
lvlunicipal
Adnilson Pereirâ Rodriguês

**u r,r r""nJrloiXêllX,?;
Código Idetrtillcador:E648ECEF

SECRETAR!A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÁO
EXTRATO DE CONTRATO N". 115/2020

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÀO ELETRÔNICO N'. I9l2020
CONTRATO N'. lr5/2020
OBJETO: Contrâtâção de empresa especializada em scrvlços
gráIicos e lbrnecimetrto de materlal para cotrfecção de impressos,
para .teuder !s hecessidsdes da Secretsriâ Mutricipal de
Educação do muúicípio de São Jerônimo da Serra
.ONTRATADAI ARTES GRT{FICAS BEREZOVKI LTDA

-ALOR 
TOTAL: R$ 3,730,00 (Três mll e setecentos e tritrta resis)

VIGENCIAT de 24 de agosto de 2020 à 23 de agosto de 2021

São Jerônimo da Serra.rPR,24 de agosto de 2020.

AssiEafu.as: LAÉRCIO PER.OIRA CORREIA - Prêfelto
Muoicipal
Ariâne Pedroso Ber€zoyski

Publicado por:
Aodré Luiz Machado de Camargo
Código IdedtiílcrdorFE833C98

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÀO
EXTRATO DE CONTRÂTO N" I I6/2020

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÀO ELETRÔNICo N... I 9/2020
CONTRATO N", I I ó/2020
OBJETO: Coútratação de empresa especializ&d! em serviços
gráÍicos e fornecimento de materlsl para confecçâo de lmpressos,
para atender as oecessldades da §ecretarla Mu clpal de
Educsção do municipio de São Jerôuimo da Serra

RS 30.00

A@np.tüáiEdo d. Usutú .m situ!çno d. d*o, i qul
yüja.á junlo sn su ÊmilÉ .té , cilâd. de Criciúnd§C

CONTRATADA: POLIMPR.ESSO§ SERVIÇOS GRÁFI

il?ô'* ,or^., Rs 825,00 (oit&*ühe{t#.}S
vlcÊNCIA: de 24 de agosto de 20ffi1agosro de 2021

cos
Yldr
/5'

.PR

São Jerônimo da SeÍra,?R, 2+ de aeg§o fifp,
Assinahrras: LAÉRCIO PEREIRA CoRREIA
Münicipâl
Josiane Peroza

Publicado por!
André Luiz Machado de Camargo
Código Id€ntiíicâdor:.2 l'l D'l lB6

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
EDITAL DE IIABILITAÇÃO E QUALFTCAÇÃO DAS
PROPOSTAS REF: PRXGÃO PRESENCIAL O4l2020

O pregoeiro oftcial, Willys Manoel Biubosa, comunica aos
intergssados Íro fomecimgnto do objeto do pregão preseocial n'
04D020, que após a análise e verificaçâo da documentaçâo
apresentada pela prcponente, decidiu habilitar e qualificâr a seguinte
proponente, tomando-a vencedoE do ceíame.

N'

0l PIJDRO CARVAI-HO
coMBUsTivEIs LTDÂ R! .l l5 000,00

WLLYS MÁNOEL BARBOSÀ.
Pregoeiro oficial

Publicado poÍi
Willys Manoel Barbosa

Código IdentiíicadoÍ:30CC6985

DIVISÃO DE LICITAÇÔES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO REF.! PREGÀO PRESENCTAL

DE N" 04/2020

Prefeito

DI}'T§ÃO DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro OÍiçial do CODREN, no uso de suas atribuições,
comunica aos interessados e paticipantes do certame licitatório
referente ao processo adniíistrativo n" 04/2020 - PREGÀO
PRESENCIAL N" 04/2020, objetivando a aquisição de óleo diesel S-
l0 para os veiculos que compõ€m a patrulha ruÍâI, em conformidade
çom o Termo de CoÍrvênio f .273/2020, celebrado eítre o Estado do
Paraná, por sua Sqçretaria de Estado da Agriculnua e do
Abastecimento - §EAB e o Consórcio Inte.municipal do
Dgsctrvolvimetrto Regional do Território Divisa NoÍe do PaÍaÍrá -

ipal.com.br/amo 13.1

lps,r,rc

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N". II412020

lvlbÍrokl

São José da Boa Vista-Pr, 24 de agosto de 2020.

OBJETO: "Aquisicào de óleo diesel S-10 psra os \eir.ul,rs que

comDõem a oatrulha rural. em conformidade com o Termo de
Convênio n'. 273'2020. cclebrado enne o Esrado do Paraná. oor sua
Secretaria de Estado da Asricultu.a e do Abastecimento - SEAB e o
ConsóÍcio Inlermunicipal do Desenvolvimento Reqional do TcrÍitóÍio
Divisa Norte do Paraná - CODREN"
Face ao contido no Resultado do Processo, homologo o presente
prccedim€nto licitatólio à ploponente: PEDRO CARVALHO FILHO
COMBUSTÍVEIS LTDA, no valor total de R$ 315.000,00 (Trezenros
e quinze rnil reais).

São José da Boa Vista-Pr, em 24 de agosto de 2020.

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publlcrdo poÍ:
Willys Manoel Barbosa

Código Idertifi csdoÍ tZCl E}C A2
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consóncro rr{rERuuilrcrpAL pARA o orsrrvdü
REGrot{AL oorennrónto DtvrsA I{oRTE Do plnrurÁ

C N

TERMO DE ADJUDICAÇAO

O Pregoeiro Oficial do CODREN, no uso de suas atribuições, comunica
aos interessados e participantes do certame licitatório referente ao processo

administrativo n" 0412020 - PREGÃO PRESENCIAL N" 04/2020,

objetivando a aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que compõem

a patrulha rural, em conformidade com o Termo de Convênio n".27312020,
celebrado entre o Estado do Paraná, por sua Secretaria de Estado da

Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Consórcio Intermunicipal do

Desenvolvimento Regional do Território Divisa Norte do Paraná -

CODREN, que adjudica como vencedora do certame a empresa: PEDRO
CARVALHO FILHO COMBUSTÍVEIS LTDA, NO VAIOr tOtAI dE R$

315.000,00 (Trezentos e quinze mil
São José da Boa Yista,24 de agosto

real
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p8ocEs9o LtctraTôruo oa3/2020

O Muocipo de Ce*lheiÍo Matdnd. Estâdo do peÍaú, lom prjBico p.râ cúh€cinênto dG inlersssado§, qle t€d
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PUBLTCA oRçAI,iENÍO ÂNUAL, pLrJ{O pruRtaNUÂL, CO'VTROLE pÀTRtMONtÁL, L|CÍÂçôES E COMPRÀS, CON.
ÍqOLE INÍ€RNO, CONIROLE OE RECURSOS I]UMÀNOS E FOLHÂ OE PAOAIIENIO, CONÍROLE OÉ FROTÁS, PORÍAI
DÁ lxÀNspaRÉrictÀ, TRTBUTÂçÁo E olvD ATtvÁ, NoTA Fscq! ELETRôNEÀ 0E s€Âvtços, supoRTE TÊcxEo
opERAc oNÀL, MôDl)lo oE TRAMTÍÁÇÀo DE pRocÊssos, pÂol@oLo paia uÍtLtz çÁo No ExEcuTtvo uu_
NICIPÂL), Lmat fteletuÉ Mun cipát & CoMÍono Maidi<t pÂ, Set( de ridEçõs pr.fÉ OlacJtio fn6iÉ, i2. Om.!;
inlbmaçõ€s, beor como ópra do sdihl e seus amÍo§, Mfiào ú ohtdos .o mdêrcço etstürico s1íly,coÍEâir€ioolriúct.

oÍ 9@ b','o1ô á3 3t§ I l22l

Este âuso de kitáÇào osÉ ssndo plbi edo rG sgjnt6s óÍ!àos d. impr!.sa doat:

r,oÁRrooFrcALooMUNtciptooEcoNsELHEtRoMA|R|NC(eid€Gloetorónicohnp://cli§ltt€ioruinnck.

DraÊlo oFlc ÁL 00 ESTÂDo D0 PAFÀNÀ (D OE) ondsroço et.trÕ. co h|p:/ ,úw rmp,.nsaofí.ist.pí€ov.br/

'URÀL DE LTCLTAÇÓES ÍCE €nd.Éço elotrô.i@ hltp§ //tw1.tc..p.9ov.k/

JORNÁL 0lAn]0 IMPRÉSSo, JORNAI CORRI|O DO NORTE 6ndetsço eteÍôni@ htrp3r/jorúlo.@m_b/

5- D§PON]S|LIoAOE DO E0tTÂ1, rc eídoroço ototrô.ic. hUpr/closêth.i@idnciq.,Oor.briDoriâl rEffiraêmia/

CÍedenqâmnrc aE às 08 45 hous, do d e 13 & dnutro d. 2020

AU€.tu6 dês pópo§r,s e d@mntáção: 09:00 ho.6 do dia t3 do outubro d.2020

Comerherc Maiinc(-PÍ, 24 dê âgoslo de 2020
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ALO( SANDRO PEREIÂÀ COSIA OOíIIICUES

PREfEÍO TUIiICIPAL

Co
cot{sóRcro tMEn ufltctp^! pAnÂ o DEsEt{voLvÍxEt{To

nEcro AL Do ÊnnllóRto Dtvts^ Í{oRrE Do pAna lN-
trruuo or a»ruotcaçÃo

O Pregoei«r Ofiçial do CODREN, no uso de suas atribuiçõcs, comunica
iros i"' '.essados c pirnicipantcs do eertame Iicitatório referente ro processo
admr,armriro n" M1020 - PREGÃO PRESENCTAL N" 04/2020,
ob.jetivando a aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que compõem
a patrulha rural, em conformidade com o Termo de Corlvêrlio n".273,/2020,
celebrado eotre o Estado do Paraná, por sua Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Consórcio lntermunicipal do
Desenvolvimento Regional do Teritó.io Diüsa Norte do Paraná -
CODREN, que adjudica como vencedom do certame a empresa: PEDRO
CARVALI]O FILHO COMBUSTÍVEIS LTDA, no valoi total de R$
3t5.000,00 (Trezentos e quinze mil reais).
São José da Boa Vista, 24 de agosto de 2020,

Willys Manoel Barbosa
Pregoeiro Oticial

c9ratóRlro lrrrntluitctpal. p^R^ o DE3EltvolvltrErÍo
tEolor t Do tEaRróito Dryaaa taoEtE Do paiarÂ

EDIT^L DE HÀBILrr^ÇÀo E euÀLrr,rc^ÇÀo D^s pRoposl.^s
REF: PREGÁO PRESENCíAL Ot/L02O

O pregoeirô ott.lsl, r'Yillr.,s Meroer B.rboslr.onruntcr áos ini.ressldos no
Íorn.cúrento do obretú do Dreeao p.esenci.t n" 04/2020. que âpóe ú ànális€ c

dr doomentÂçôo lprrsênàde petÀ proponcDrr, dc.tdiu hÍtitihr

01
PEDRO CARVALHO FILIiO

coMBUSTIvEls LTDA 0í. RS 315.000.00

Sao Joiédo Bos Vt!t,-Pr,24 de laolro d€ 2020

torn.ndo-. ven(cdo,à do cert,ne,

c EN

wiUy. Mlnoêl B!.bos!.

REDÀÇÀo JoRN L

{13) 9993}7695 I la3) 9960t{E82

Siter wwwjorn lcn.com.br

contal@jormlcn.com.br

JGNsucuR§Àr coRxÉUo PRocÔPp
Rua C€irto 8.,rüneda, 130

(,{3) 99641,9557
Joi4F uÊi.]lv!!
Reg sê Âomdo. rÍa: 0o1o371FR

DEorsÁo aotlNtsrRATtva DE REvooÀçÀo oE ucÍIÁcao pREGÀo pREsErictÁL 00t2020

ÂaulgtçÀo DE uDr"§ oE^B CAxt, frR cuJÁE lrisu os

CqEolhêi,! liàinnú, 21 & s{osb d6 2020

FÂAIAIO LOPE§ BUENO

PREFEÍTO IIIJIIICIPAL
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vir'!c6 pe S*Nrsrh Muicipd & Alsiíaaci. S{chl

Publicado por:
Joao Elizgu Bemardo

Código IdentiÍicador:CC I 3C0E6

SECRETARIA I}TUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRÁTO DE CONTRÀTO N'. II412020

PREGÀO ELETRÔNICO }I". I912020
CoNTRATO N". I l412020
OBJETO: Contlatsção de empresa especializsds ertr servlços
gráficos € fortreçimetrto de oraterial para çoufecçâo de lmpresso§'
parâ ateúder rs trecessidqdes ds Secretaris MuDlciprl de
Educsção do municlpio de São Jerônimo da Serra
CON-TRATADA: A. P, RODRIGUÊS & I. C. RODRIGLÉS
LTDA ME
VAIOR TOTAL: RS 810,00 (oltocentos e dez reals).
'IGÊNCIA: 

de 24 de agosto de 2020 à 23 de agosto de 2021

Sào Jerônimo da Serm/PR, 24 d€ agosto de 2020.

ASSiOAIUTA§: LAÉRCIO PEREIRA CORREIÂ - PTEfEIIO

Mutricipal
Adnilson Pereirâ Rodriguês

Publicado por:
André Luiz Machado de Camalgo
Código Idetrdlicsdor:E648ECEF

aconpanhaGnro d€ Uíúrú @ rirwào & ri*o, . qul
viajaÍá Junio om s f.mfliá âró r cü!d. dô C.iciúnE6C

coNTRATADA: polrMpREs§t lle\ieÚi dêml

YI?â* roror, *r r2s,00 (oitoE l§r,,errrncateais)
VIGÊNCIA: de 24 de agosto de 2021tç. çle 2Q2l

Assinafuras: LAÉRCIO PEREIRA CO
MuDlcipal
Josiâtre Perozâ

ry
-PR

Z

Prefeito

Publlcsdo por:
Anúé Llriz Machado de Camargo
Códlgo Identlricrdor t21 7 D7 1 B6

DI\1SÃO DE LICITAÇÔES
EDITAL DE HABILITAÇÃO E QUAIIFICAÇÃO DÀS
PROPOSTAS REFI PREGÂO PR.ESENCLÀL O4l2020

N'

0l
PI'DRO CARVAIHO
coMBUsrlv!ts LTDA

São José da Boa Vista-Pr, 24 de agosto de 2020

WILLYS MÀNOEL BARBOSÁ.
Pregoeiro Oficial

PubUcado por:
Willys Manoel Barbosa

Código ldentlfisador:30CC6985

PREGÀO ELETRÔNICO N', I9/2020
CONTRATO N'. I l512020
OBJETO: Contratação de empresa especlallzada em serviços
gráíicos e fortrecimerto de mâterial para confecção de lmpressos,
parâ atender as necessidades da Secretaria Mütricipal de
Educação do municlpio de São Jerôtriúo dt serrâ
CONTRATADA: ARTES GRAFICAS BEREZOYKI LTDA

- 
AIOR TOTAL: Ri$ 3.730,00 (frês mil e setecentos e trinta reâis)

vlGENClAi de 24 de agosto de 2020 à 23 de agoslo de 2021

São Jerônimo da Serra,ryR, 24 de agosto de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ÀDMINISTRAÇÁO
EXTRÀTO DE CONTRATO N". 115/2020

EXTRATO DE CONTRATO

AssitrAfurAs: LAÉRCIO PEREIRÂ CORREIA - PTCfCitO

Municlpâl
Ariane Pedroso Berezovski

Publicedo por:
An&é Luiz Maohado de Camargo
Código ldentilicrdor:FE833C98

SECR.ETAR]A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÁO
EXTRATO DE CONTRATO N" I I612020

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÀO ELETRÔNICO N'. I912020
CONTRATO N", I I612020

OBJETO: Cotrtrrtação dc empresa especializada em servisos
gÍáÍicos e fornecimeíto de mâteriâl para tonfecçâo de lmpressos,
pârâ atender as necessidsdes da Secretaria Mutriclprl de
Educsção do municipio de São JerôÍlmo do Serr6

DI}ISÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOCAÇÁO R"EF.: PR-EGÁO PR-ESENCIAL

DE No 04/2020

OBJETO: "Aquisição de óleo diesel S-10 nara os veículos oue

a a

Convênio n'.27312020. celebrado enhe o Estado do Pamná. por sua

Secretaria de Estado da Asricul e do Abastecimento - SEAB e o
Consórcio Intermunicioal do Desenvolvimento Reeional do Tenitório
Divisa Norte do Paraná - CODREN"
Face ao coÍltido no Resultado do Processo, homologo o presente
prccedimento licitatório à prcponeúte: PEDRO CARVAIHO FILHO
COMBUS'IfVEIS LmA, no valor total de R$ 315.000,00 (Trezentos

e quilze mil reai§).

São José daBoa Vista-Pr, ern ?4 de agosto de 2020.

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado pot:
Willys Manoel Ba$osa

Código Idcrtiíic&dor \ZCT E}C A2

DIVISÃO DE LICITAçÕES
TERMO DE ADJI,'DICAÇÀO

O Pregoeiro Oficial do CODREN, no uso de suas atribtrições,
comunica aos ioteressados I participantes do csÍame licitatório
referente âo processo adrnirislratiro n' 04,2020 - PRECÃO
PRESENCIAL N" 04/2020, objetivando a aquisição de óleo diesel S-
l0 para os velculos quÊ çompõem a pakulhâ rural, em conformidade
coll] o Terrllo de CoÀvênio n'.273D020, celebÍado entre o Estado do
Paraoá, por sua Seoreta.ia de Estado da Agricultura e do
Abastesimento - SEAB e o Consórcio Intermunicipal do
DesotrvolvimeEto Regional do TorÍitório Divisa Norte do Paraná -

I {J,1

E

ffi
IÀ'-. lDBlro D,rr aí6h
I(rBüFúõúu lY.,9r"m
Íi.;, Ir(.r.m

I D6(i"ú I L"449!!q!!!9!!119JB

São Jerônimo da Sorra/PR, 24 de agosto de 2020.

O pregoeto ofiçial, Willys Marloel Barbosâ, comunica aos

interessados oo fomecilresto do objeto do pregão preseocial n"
0412020, q)e após a análise e verificação da documentação
apresentada pela p.oponente, decidiu habilitar e qualiÍicar a seg1linte
proponeote, tomando-a vencedora do ceíame.

www.diariomuniciDal.com.br/amp



Paraoá , 25 de Agosto de 2020 . Dirírio Oficial dos Municipios do Paraná

CODREN, que adjudiÇa como vencedorâ do ceÍame a empÍesa:
PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTMIS LTDA, no valor
total de R$ 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais).

São José da Boa Vista, 24 de agosto de 2020

WILLYS MÁNOEL BÁRBOSÁ
Pregoeiro Oficial

Publicado porl
Willys Mano€l Barbosa

Código ldeítiÍicâdon86E59350

DIVISÃO DE LICITAÇÔES
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO Df, DISPENSA DE LICITAÇAO RXF

PROCESSO-AUTOS 90/2020

obJeto: AquisiÇão de ilsr1s para implantaçào de duas unidades na área
da fruticulhrra. de âcordo com o Termo de Convênio no. 201/2020
celebrado enrÍe a SecÍetaria de Estado do A€Íicultura e do
Abastecimento - SEAB e o Município de São José da Boa Vistâ.
A Comissâo de Licitações da Prefeitura de São José da Boa Vista PR;
para fins do art.24 inc. V e Lei Municipal n". 836/2015, em seu artigo
37, iociso V, da l,çi de Licilações, toroa Publico, que o Exmo.
S..Prefeito Municipal Pedro Sérgio Kronéis, proferiu decisão no
processo em destaque supra, RatiÍicando a Dispensa de Licitação, paÍa
a Contratação junto a AGRO RENOVA IRzuGAÇÃO Lme., que
indicou o vâlor Total de R$ 10-706,60 @ez mil seteceotos e seis reais

sessentê centavos) paIa fomecimeotg do objeto, tudo colfonne
'tDcumentado nos autos.

SJBV, 24 de agoslo de 2020

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa

Código Idetrtillcador:4939E56A

DrvrsÂo DE LrclTAÇÔEs
EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA Df,, LICITAÇÃO
CONTRATO N' 4212020-PROCESSO ADMINI§TRATTVO N'

9012,020

Objeto: AquisiÇào de itens para implantacão de duas unidades na área
da l'rutic[ltuÍa. de acordo com o TeÍmo de Convênio no. 201/2020

Abastecimedto - SEAB e o Munic íDio de São José da Boa visia.
contrâtante: Municipio de sÀo JosÉ DA BoA vlsTA PR.
Contratadâ: AGRO RENOVA IRzuGAÇÁO LTDA

.tlor Total: R$ 10.706,60 (Dez mil setecentos e seis reais e sessenta
cenlavos).
Período de vigênçia: 365 (frezeÍrtos c sessçnta € cinco) dias, contâdos
da assinatua do contrato.
Fudamento legal art.24 inc. V da Lei n". 8.666/93 e Lei Muricipal
n'. 836/2015, em seu artigo 37, inciso V e altemções posteriores.

São Jose da Boa vista PR,24 de agosto de 2020.

PEDRO SÉRGTO KRONÉIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Willys Manoel Barbosa

Códtgo ldentiíicador:43 l3 1507

DII.ISÀO DE LICITAÇOES
PORTARIÀ N" 176/2020

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS, Pretàito do Municipio de São José da
Boa Vista, Estado do Pamná, oo uso de suas atribuições legais e

regulamentares, rlos termos da Lei Orgânica Municipal, pela presente;

PR
ANO

Considerondo o disposto no art. 6 66619)
de Licitaçôes e Contratos Admi
municipal n'836/2015;
Consíderondo o podeÍ disciplinar da ão Pública
çonsistelte Do vtlculo de subordinação e hierarquia que €xiste ellhe a
AutoÍidade AdmiDistrativa e os servidores municipaisi
Consideralldo a indicação de seÍvidor para funcionar como tiscal do
contràto no âmbito do P.ocesso AdministÉtivo n'90/2020 - Dispensa
n" 2612020, tetrdo por objeto a Aqüsição de iteÍrs parâ implaotação de
duas unidades na ársa da fruticultura, de acordo com o Termo de
Convênio no. 201/2020 celebrado eútre a Secretaria de Estado do
Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o Municipio de São Jose da
Boâ Vista:
RESOLVE:
Aí. l" - DESIGNAR coÍtro fisçal do contrato deco.rente do Processo
AdmiDistrativo n' 90/2020 o servidor Vagüer Gravena, o qual exerce a

flroção de §ecretário Municipal de Agricultua, Pecuária, Lídústria e

Comércio.
Art.2" - Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, ga.antida pela
Administraçào as condições para o desempenho do elcargo, com a

devida observânoia do disposto na Lei Federal n'8.666/93 e Lei
municipal no 836/2015, sem prejuízo de outros atos normativos
pertinentes, caberá ainda, üo que for compativel com o contrato em
execução:
I - Acompaúar e fiscalizar a execução do contEto sob sua
resporuabilidade e emitir resp€ctivos relatórios;
II - Propor a celebração de aditivos ou Íescisão, quando necessário;
III - Controlar o prazo de vigência do conhato sob sua

responsabilidade;
IV - Comunicar formalmelte à Secretaria Municipal requisitantc da
contÍatâção I à Prccuradoriâ do Muoioipio, após contatos previos çom
a contÍatada, as irregularidades cometidas passiveis de penalidade;
V - Solicitar, à Seçretaria Municipal requisitante da contratoção,
esclalecimentos acerca do çontrato sob suâ respoosabilidade;
VI - Autorizar, formalmente, quando do térmirlo da vigência do
çontÍato, a liberação da garaqtia contmtual em favor da contrâtada,
quando houver;
Vll - Manter, sob sua guüdâ, oópia dos processos de contratação;
VUI - Encamiúar, à autoridade competetrte, eventuais pedidos de
modificações no c.onograma Íisico-fiianceiro, substituições de
rnateriais e equipameltos, fo.mulados pela contÍatada;
IX - Confronlar e fiscalizar os preços e quantidades constantes da
Nota Fiscal com os estab€lecidos no coüt ato;
X - Reseber e atestar Notas Fiscais çom a çfetiva entlega dos bens ou
seÍviços e encaminhá-las à uoidade competeÍte para pagamento;
XI - VerificâÍ se o prazo de ent!eg., especiÍicações dos produtos e

seíviços e quantidades encontram-se de acordo oom o estabelecido no
iDstÍumento contlafua1.
AÍ. 3" - O Setor de Licitações/CPl disponibilizará ao Fiscal
flomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registÍo
de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de
referênsia, da prgposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos
bem como, do setor çompetente, a relação das fatuÉs recebidas e das

pagas, sem prejuízo de outÍos documentos que o Fiscal enlender
necessário ao exercíçio da fiscalização.
Art.4" - Os documentos msncionados no aú- 3' poderão ser
disponibilizados taoto em meio fisico quanto digital d€vendo, neste
último caso, serem lançados Íra pasta do processo eú questão, no web
site oficial do Municipio, com a identificação do respectivo fiscal e do
contrato objeto da fiscalizâção.
AÍt. 5' - Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irrestrilo acesso
aos autos do processo administrativo Íelativo aos Contratos sob sua
fiscalüação e demais documeÀtos em poder de qualquer servidor ou
Autoridade.
Aí. 6' - A presente designação não representará em ônus ao
Municipio, nem enseja.á pagam€nto de horas extÍaordináriâs de
serviço aos servidores.
AÍ. 7'- A pressnte poíaria entm em vigor ra data de sua publicaçâo,
ficaodo revogadas as disposiçôes em contriiLrio.

Cotnu ique-se, pub|ique-§e, cutflpra-se
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celebrado entre a Secretaria de Estado do Asriculfura e do
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REF,: PREGÃO PRESENCIAL NO O4l2020

OBJETO: "Aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que compõem a

trulha rura em n rmidade com o Termo de Convênio n',273/202
celebrado entre o Estado do Paran á. por sua Secreta rta de Estado da
Asricultura e do Abastecimento - SEAB e o Consórcio Intermunicipal do
Desenvolvimento Resional do Território Divisa Noúe do Paraná -
CODREN"

o Excelentíssimo Senhor PEDRO SÉRG|o KRONÉlS, Presidente do
CODREN, no uso de suas atribuições legais, torna público para todos os
efeitos e fins legais, principalmente para intimação das partes, terceiras e
eventuais interessados, que HOMOLOGA o julgamento do Pregáo
Presencial realizado em 24 de agosto de 2020, para aquisição dos produtos
descritos no Edital do Pregão Presencial de n' 0412020, em favor do
Iicitante vencedor: PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTíVEIS LTDA, no
valor total de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais).

Junte-se ao procedimento.

São José da Boa Vista,24 de agosto de2020.

Pedro Sé ronéis
Presidente d odren

I



PttloIÚü Bnltü'PR
Êftt:- /ts
l§. Rrg:

,§i§/ corsóncro rrrEnilruilrcrpAr pARA o DEgEr{yolv!ÍttEilro
tl REoror{Ar Dorenenónro orvrsl roRt oo pnntrÁ

CODREN
Avrso DE HoMoLoclÇÃo

REF.: Pregão Presencial de n' 0412020
OBJETO: "Aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que compõem a patrulha

Estado do Paraná, por sua Seçretaria de DsladoLla Asricultura e do Abastecimento -
SEAB e o Consórcio [ntermunicipal do Desenvolvimento Resional do Território

Face ao contido no Resultado do Processo, homologo o presente procedimento

licitatório à proponente: PEDRO CARVALHO FILHO COMBUSTIVEIS LTDA, no valor
total de R$ 315.000,00 (Trezentos e quinze mil reais).

São José da Boa Vista-Pr, em 24 de agosto de 2020.

Pedro Sérgio Kronéis
Prefeito Municipal

rural. em conformidade com o Termo de Convênio no. 27312020. celetrrado entre o

Divisa Norte do Paraná - CODREN"
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Aí 3". Eíê Docíelo enlÉ 6m Mgor m data de $6 publ@Éo, Ercgaúo.$ dbposiçõos @nlrítus.

Siqle a Campos, 22 de aga.lo oe 2020

MUNICIPIO DE CONSELHÊIRO MAIRINCK

DEC§Ã0 ADMINTSTRATTVA DE REVoGAÇÃ0 DE LtC|TACA0

PREGÃ0 PRESENCTAL 008/2020 .AoUrSrÇÂ0 DE ll,{UDAS DE

GOIABA

Conforme soliutação do Senhor Diretor do Departamento Municipal de

Ag ltura, oÍicio 136/2020, acato a solicitação sobre a revogação do

certame ora citado, por ser, segundo nosso entendimento, inviável seu

prosseguimento na forma como está, necessitando ser revogada, em

observância da súmula 473-STF e do ailgo 49 da Lei n.o I 666/1993 Art.

49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente

poderá revogar a licitação por razões de interesse público deconente de

fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para

justificar tal conduta, devendo anuláJo por ilegalidade, de oficio ou por

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado, 0 extrato de revogaçâo deve ser publicado nos órgãos

oficiars do l\4unrcÍpio, para dar publicidade a este ato, Será aberto um novo

procedimento licitatório que contemple a parlicipação no certame de

PESSOAS JURIDICAS E PESS0AS FISICAS, publicando se nos

mesmos órgâos oficiais do pregão revogado,

Conselheiro Mairinck,2l de ago$o de 2020.

Alex Sandro Pereira Costa Domingues

PreÍeito Municipal
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R-trF.: Prcgão Prcsenrlal dê n'04/2020
()BJETO: "Aquhicâo dc ólco diesel S-10 para os lci.ulos trur con|eõem $ pltrullã
rurÍ|. em cunformidade com o Trrmo ds Con\ênio n'.27312020. celrbrldo tnlft o
Fsír.ln rlô P.í.ná n6r stâdo d! Àcriculturr e do Abàsiêcinrênto
S[^B ( u Conrórciu lricrmuni(ipâl do Dt§cn\ol\im\.nto RcEional do lrrrirurio
Dlvis! Nortc do Parâná - CODRf,N,'

Face Âo contido no Resultado do Proccsso. bomologo o pÍcssnrc prcc.(limrnto
licitatório à propoocnte: PEDRO CARVALHO FILH0 COMBUSTÍVEIS LTDÂ. no v.rlor
total de R$ 315.000,00 (TrezeÍtos e qüüz€ milreais).

São José dâ Bua vi"t.l-Pí. (m 24 de isuíu Je 2U?u

Ped'o Sérgio lironéis
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CONSELEO DAS A?AES DA REGIAO DE TOMAZINA
SEDÉ.APAE DE FIGUEIRA

auA .t1" 860 nEgoENctAL vAl/.SDt Cfp 64A5@0-F|GUE\RA pR

tDlÍÀL 0E coNvocaçAo

o coNsELHo DAs ApAEs DA SEG|ÃO 0E TOMAZTNA! com §edê ia
cidad€ d€ FlSu€i6 - PR, ná Ruâ 'tl', 860 - 8e§idenci.r "valê Verde", avavés de sua

coNsEtltEtRÀ REG o,,iÀL ÂlEssÂNoRA coNcE,çÂo oE ctÂRVALHo - ÀG8..474.4s4-9/preçpt
04§871029-99, no u'o de sua! atíibuirões êstarúitia3, coneônte o .rl. 42 do €sratlto da
FedêE !o dar APAE3 do Esl.d€ do PcBná, COiWOCA todos os .êp.e*ntaír.s le8ai5 das APÀÊs

que pêrtênçâm.o COMELHO O§ ÀpÀES OA REGdO DE TOMÂZ|NA quite§ @m ósobrt8agões
flnancenas. pâ.c a ASStMILtIA GERAL OnOWÂilÁ quê será íêalizada na APAE dô tiguetG,
íúDda à Rü. 'r, 860 - B€sideM,.l Valê VêÍde, a eali.àÊs€ no diâ 24 de etembro de 2 020,
às 09:m h!, com a r.6ulnt€ OROEM OO ola.

ll- ELEIçÃo oo coNsaúlEtio oas aPAsS DA iE6rÃo DE ToMÁ?tNÀ paÍa ETERC]C|O do
màndato de 01/01/2021 à 31/12l2.023i

2). A ÂS5EIVBLEIA GERA! iÍstalaí-rê-ã em primeire cONvOcÁçÂo, às O9:OO hi, com a pre*nçà
de m.iona .bsolut. dos presldentes dâJ íllâdas ôpto3. lotaÍ, e, êm qúalquer nuherô, não

senóo inÍeílôr a um quêrto, melá ho.a depoij e

Alesndrã ConceiÉo de ca toalho

CONSIIIEIRÀ RTGIONÂL

ERR ÍÀ r.007/2020

lla Lei 1 393,12020, p! bloada no Jomêt coí.io ô Na.r., no dis Í9 & aq6ro d. 2!20 Edie o 2510:

2{. §!.(,.lá.iâ raúldpal d. Saúdo e Â38lsrlidâ Socj€l
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10.12.0015í.§!1,000C lrc d. 
^lôndireolo 

pa6 Enlróntamúlo Dâ Em.AôncLa C0Vl0 19

m. secÍ.r.íia llunicip8l d. §aüdo . Âesbl6íxrt sorrl
2!.02 0.05!lâhàlo Muicipâl de Sáúd€

10.122.00751.501.000 Csnlro d. lúsndln€nL pal6 EnliõnlêÍlsL & Erne.géncia C0Vl0 10

sh@ie Cailer', 21 d. 4oslo d. A2!

PRT GAttlP0s

PANAilÍ$il00

fABIÀXO LOPES BUENO

I

Fituelr.,25 de aSosro de 2 020,-
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Lon&inecoméló Ptuó9io ou our6,
viag.ns pm ssãari' Muoicipal dc Assis!rci. Sociâl

Public&do por:
Joao Elizeu Bemardo

Códlgo Identiílcsdor:CC I 3C0E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ÀDMINISTRÂÇÃO
EXTRATO DE CONTRÂTO N'. I I412020

PREGÀO ELETRÔNICO N". I9/2020
CoNTRATO N.. I l412020
OBJETO; Contratsção de empre§â e§peciâlizada em §erviços

gráÍicos e lbrnecimeuto de material para cotrfecção de impre§§os,

para atender âs nece§§idode§ da Secretâri! MuDlcipal de

Educação do munlcípio de Sío JerôDhDo dr serra
CoNTiATADA: A. P. RODRIGUÊS & I. C. RODRIGUÊS
LTDA ME
'TAIOR TOTAL: R$ 810,00 (oitocerto§ e dez reais).

.- IGÊNCIA: de 24 de agosto de 2020 à 23 de agosto de 2021

São Jerônimo da Serra/PR, 24 de agosto de 2020

ASSiDAtUTASI LAÉRCIO PEREIRA CORREIA _ PTCfEIIO

MuÍicipsl
Adnilson Pereiía Rodriguês

Publlcado porl
André Luiz Machado de Camargo
Códlgo Identlllcador:E648ECEF

RS ]0,00

-@npoitae 
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ASSiNAhTAS: LAÉRCIO PEREIRA CORREIÀ
Municipal
Josiatre Peroza

Pref€ito

Publicedo por:
André Luiz Machado de Camargo
Códlgo Identilicador t2 I 7 D7 1 B6

DIVISÂO DE LICITAÇÕE§
EDITAI, DE IIÀBILITAÇÂO E QUALIFICÀÇÃO DAS
PROPOSTAS REF: PR,EGÂO PRESENCIAL O4I2O2O

O pregoeúo ofrcial, Willys Manoel Barbosa, comunica aos

interessados no femecinrelto da objelo do pregão presencial no

o4nozo, qne após a análisé e verificação da documentação

apresentada pela proponente, decidiu habilitar e qualificaÍ a seglinte
proponetrte, tomando-a veúcedom do certame.

IEDRO CARVALHO
COMBUSTIVÉIS LTDÁ

São José da Boa Vista-PÍ,24 de agosto de 2020

WTLLYS MÁNOEL BÁRBOSÁ.
Pregoeiro Olicial

Pubücado porl
willys Manoel Barbosâ

Código ldentiíicadon30CC6985

SECRETARIA MUNICIPAL DE ÀDMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N". IT5/2020

F-XTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N', 19/2020
CoNTRATO N". I 15i2020
OBJETO: Contratação de empres! especiNlizâda em serüço§
gráIicos e lornecimetto de material para cotrfecção de lmpre§§o§'

para âtender as necessidtdes d! Secretârla Munlciprl de

Educâção do municipio de Sâo JerôtriEo da Serra
iONTRATADA: ARTES GRÁFICAS BEREZO!'KI LTDA

\/VALOR TOTAL: R$ 3.730,00 (Irê§ mil e setecertos e tritrta real§)
VIGÊNCIAi de 24 de âgosto de 2020 à 23 de ago§to de 2021

São Jerônimo da Serra./P& 24 de agosto de 2020.

ASSiNAfuraS: LAÉRCIO PEREIRA CORREIA - PTCfCitO

Municipal
Arlâne Pedroso Berezorski

Publicado por:
Anúé Luiz Machado de Camargo

. CódigoldentiÍicrdor:FE833C98

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA.çÁO
EXTRÂTO DE CONTRATO N.. 1I612020

PREGÀO ELETRÔNICO N'. 19/2020

CoNTRATO N". I 16/2020

OBJETO: Contratâção de empre§! especi.lizada em seniços

gráílcos e fornecimento de mât€riÍl para confecção de lmpre§§os,

para atelder rs trecessidadei dr Secretâri& Municlpal de

Educsção do município de Sío Jerôtriúo da Serr.

DI11SÁO DE LICITÂÇÕES
AVISO DE IIOMOLOGAÇÃO REF.: PREGÀO PRESENCTAL

DE N', 04/2020

OBJETO: "AquisiÇão de óleo diesel S-10 Dara os veiculos oue

a

ua

Secretaria de Estado da Aqricttltura o do Abastecimento - SEAB e o

Consórcio ipal do Desen volvimento Regional Território
Divisa Norte do - CODREN"
Face ao contido no Resultado do Processo, homologo o presente

procedimenlo lictatório à proponente: PEDRO CARVALHO FÍLHO

CoMBUSTIVEIS LTDA, no valor totâl de RS 315.000.00 (TÍezenros

e quinze mil reais),

São José da Boa Vista-Pr, çro 24 de agosto de 2020.

PEDRO SÉRGIO ITRONÉTS

Prefeito Muíicipal
Publicado por:

Willys Maooel Barbosa
Código I dentificadori2C1EoC A2

DTI,ISÁO DE LICITAÇÕES
TERMO DE ADJUDICAÇAO

O PregoeiÍo Oficial do CODREN, ro uso de suas atibuições,

çomunica aos intercssados e. participânt9§ do ceíame licitatório

leferênte ao prooesso administrativo n" M/2020 - PREGAO

PRESENCIAL N' O4l2020, objetivando a aquisição de óleo diesel S-

lO parâ os v€iculos que compõ€m a patrulha rural, em conformidade

com o Termo de Convêoio n'.2'1312020, celebrado enÍe o Estado do

Paraná, po. sua Sesretaria de E§tado da Agricultura e do

AbasteciBento - SEAB e o Consórcio Iotermunicipal do

Dçsetrvolvi@9trto Regiooal do Teritório Divisa Norte do PaÍa[á -

www.diariomunicioal.com.br/amo I u.4
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Oficio no. 3312020

Wenceslau Braz; 24 de agosto de 2020

Ao Departamento de Recursos Humanos do Município de São José da Boa Vista - PR.

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do Território
Divisa Norte do Paraná, pessoa jwídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o no.

16.834.978/0001-99, com sede na Rua Expedicioniírios, no' 200, Centro, Wenceslau

Braz, PR, CEP 84950-000; vem respeitosamente informar que o Servidor Willys
Manoel Barbosa, cedido ao CODREN através do Termo de Cessão de Servidor n".

01i2020-PMSJBV e Portaria n". 14712020'PMSJBV, para atuar como Pregoeiro nos

processos instaurados por este Consórcio, finalizou nesta data o Pregão Presencial no'

0412020, fazendo assim, jus a Função Gratificada FG-5, conforme previsto no Art 2o da

P ortaria 1 47 12020-PMSJBV.
Pedimos ainda que, assim que concedida a compensação financeira

merecida, seja o CODREN notificado para que possamos providenciar o ressarcimento

ao Município, conforme determina a alínea "e" da Cláusula Terceira do Termo de

Cessão de §ervidor mencionado a cima, bem como determina o Parágrafo Único do Art.
2o. da Portaria n". 147I2020-PMSJBV.

Informo que todos os trabalhos realizados pelo Servidor obedeceram

rigorosamente aos Princípios norteadores da Administração Pública e das Compras

Públicas, não havendo nada que o desabone.

Atenciosamente

Pedro Sé

Presidente - CODREN

*
ODREI\[

rgio I(ronéis

Divisão de BBcursos Humanos

PMSJBV . Protocolo ne (V
E^!:J-úru

RUA EXpED|C|ONÁRIOS, 2OO, CÉNTRO, WENCESLAU BRAZ - PARANÁ - CEP: 84.95G000. E'MAIL - contato.codren@gmail.com

Fone: (43) 3528-3310 Ramâl 219
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PREGÁo PRESENCIAL N' o4l2020

CONTRATO
Contrato n'.0112020

Através do presente instrumento de contrato, de um lado o CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL PARA O DESEIYVOLVIMENTO REGIONAL DO
TERRITÓRIO DIVISA NORTE DO PARANÁ, SitUAdO NA RUA RUA

Expedicionarios, no. 200, Centro - CEP: 84950-000, na cidade de Wenceslau Braz -
Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n'. 16.834.978/0001-99, doravante denominada

simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Presidente, Seúor
Pedro Sérgio Kronéis, RG n". 3.952.266-7 e CPFÀ4F n'.465.302.159-72 e, de outro, a
Empresa Énono cARvALHo FILHO coMBUsrÍvEIS LTDA, com sede na

Avenida Paraná, no. 01, Centro, na cidade de São José da Boa Vista, Estado do Paraná,

CEP: 84.980-000, inscrita no CNPJ/MF sob no. 03.001.139/0001-48, doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio

Administrador Seúor Pedro Carvalho Filho, de acordo com o que consta do Processo

n'0412020, relarivo ao PREGÁO PRESENCIAL n'.0412020, tem entÍe si justo e
acertado este instrumento confiatual, que se regerá pelas CLÁUSULAS seguintes,

pelos termos do Edital e demais documentos constantes do processo administrativo, e

pelo disposto na Lei no. 8.66611993 e Lei no. 10.52012002.

CLÁU§ULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto deste contrato é a Aquisição de óleo diesel S-10 para os veículos que

compõem a patrulha rural, em conformidade com o Termo de Convênio n'.27312020,
celebrado entre o Estado do Paraná, por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento - SEAB e o Consórcio lntermunicipal do Desenvolvimento Regional do

Tenitório Divisa Norte do Paraná - CODREN, conforme descrição constante do

ANEXO I. São eles: Itens no. 01 - Diesel S-10.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização da aquisição, bem como

para definir procedimentos e nornas deconentes das obrigações ora contraídas,

integram este 
-CONTRaTO 

os documentos do EDITAL DE PREGÃO N". 04/2020 -
CODREN, constantes do Processo n", 0412020, e, em especial, a Proposta de Preços e

os Documentos de Habilitação do contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos financeiros para suportax a efrcácia do presente objeto, serão atendidos por

verbas, constantes do orçamento vigente:
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO EXECUTIVA
OI DIVISÂO AGRÍCOLA
2.003 Manutenção da Patrulha do Campo
12 3.3,90.30.00.00.00,00.f 0001 Material de Consumo
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DO CONTRATO
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO E CONDIÇONS UB PAGAMENTO

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-O(X)

Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren'org
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Pelo fomecimento do(s) objeto(s) deste CONTRATO, a MUNICIPALIDADE pagará
à CONTRATADA o preço certo, irreajustável e total de R$ 315.000,00 (Trezentos e
quinze mil reais).

§1" o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto do
presente contrato, acompaúado da respectiva nota fiscal, certidão negativa de débitos
junto ao INSS e regularidade junto ao FGTS.

§2" Em caso de inegularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s)
correspondente(s) regularização(ões).
CLAUSULA SEXTA - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
A entrega dos objetos licitados ocorrerá imediatamente após o recebimento da
Autorização de Fomecimento (A.F).
O abastecimento poderá ocorrer diretamente nos veículos da Patrulha Rural ou em
Camiúão Comboio.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÔES DA CoNTRATADA
A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha,
direta ou indiretamente provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para
terceiros, devendo entÍegar os objetos deste contrato de acordo com os termos
pactuados, em estrita obediência à legislação vigente.
§1" Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos
à entrega do bem objeto deste contrato, inclusive despesas com materiais, transportes,
fretes, mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, securitarios e tributarios, ou quaisquer outros custos e encargos
decorrentes, ou que veúam a ser devidos em razáo da avença.
§2" A CONTRATADA assume a obrigação de manter suas condições inicialmente
verificadas de habilitação e qualificação durante a vigência deste termo contratual.
CLAUSULA OITAVA - OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a empeúar, quando da conftatação, os recursos
orçamentários necessários ao pagamento, observadas as previsões estabelecidas, e pagar
a(s) nota(s) fi scal(is) emitida(s).
Parágrafo Unico: Fica designado o Servidor Sr. Paulo Henrique Lima, como Fiscal
deste Contrato, devendo veriÍicar e responder por suâ liel execução, conforme os
termos estabelecidos pelo artigo 67 da Lei n', 8.666/93,
CLAUSULA NONA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÔES CONTRATUAIS E
INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÔES ASSUMIDAS:
O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a CONTRATADA às seguintes
sanções, sem prejuízo das previstas no item 28 do Editat de pregão presencial no
04t2020:

a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a
cada 24 (vinte quatro) horas de atraso.

b) Impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de são José da Boa vista-
PR pelo período de até 5 (cinco) anos, caso a rescisão decorra da não entrega do
objeto, bem como por falsificação de documentos ou comprovada má fé da
contratada.

c) ocorrendo a rescisão unilateral imposta pela administração face a inexecução
contratual ou culpa do contratante, será aplicada a multa de 10oz sobre o valor

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEp: g4950-000

Wenceslau Braz - Paraná
CNPJ: 15.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org
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total do contrato previsto na clausula 5", sem prejuízo da multa de mora prevista

na alínea "a" desta clausula".
cr-Áusula »Écma - nrscrsÃo coNTRATUAL
A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos

artigos 77 a 80 da Lei rf. 8.666193, independentemente de interpelação judicial ou

extrajudicial, e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei.

Parágrafo Único - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos

e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a Íim de se ressarcir

de prejuízos que advirem do rompimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:
Será possível o reajustamento de pteços, desde que observado o prazo mínimo de 01

(um) ano de vigência, utilizando-se como índice o IGPM ou na sua ausência outro que

reflita a variação da inflação no período e que seja o mais conservador possível.

Parágrafo Único - A revisão de preços somente ocorrerá nas hipóteses legais,

observado o disposto no artigo 65, II, 'd", da Lei no. 8.666/93 e artigo 116, §3", II, da

Lei Municipal n". 836/2015.
CLÁUSULA DÉCUUI SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇAO
12.1 Os licitantes devem observar, em toda gestão do contrato e o contratado deve

observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se admitida

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de execução dos

recursos do incentivo evitando práticas corruptas e fraudulentas;

12.2 O Codren deverá impor sanções sobre uma empresa ou pessoa Íisica, sob pena de

inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a

outorga de contratos financiados pela gestão se, em qualquer momento, constalar o

envolvimento da empresa ou pessoa fisica, diretamente ou por meio de um agente, em

práticas comrptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de

licitação ou da execução de contratos. Para os propósitos deste inciso, definem-se as

seguintes práticas:
a) "prdtica conupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no

desempeúo de suas atividades;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de

influenciar a execução dos recursos;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais

licitantes, com ou sem o coúecimento de repÍesentantes ou prepostos do órgão

licitador, visando estabelecer preços em níveis artiÍiciais e não competitivos;
d) "prática coercitiva"', causar dano ou ameaç causar dalo, direta ou

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua

participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "prática obstrutiva'\. (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em

inspeções ou fazer declarações falsas aos repÍesentantes da Administração, com
o objetivo de impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso.

12.3 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre
uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por
prazo determinado, pÍra a outoÍga de contratos financiados pelo organismo se, em

Rua Expedicionários, ne. 200, Centro - CEP: 84950-000
wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 16.834.978/0001-99 - E mail: contato@codren.org q
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qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de

um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao

participar da licitação ou da execução de um contrato executado pelo organismo.

12.4 Considerando os propósitos das cláusulas a cima, o licitante vencedor, como

condição para a conffatação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato

vir a ser financiado, em parte ou integralmente por organismo Íinanceiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou

pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local da execução do

contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução

do contrato.
12.5 O Codren concordará e autoÍizaút a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à

disposição dos órgãos de controle intemo e extemo, todos os documentos, contas e

registros comprobatórios das despesas efetuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -FORO:
Será competente o foro da Comarca de Wenceslau Braz, Estado do Paraná, com

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de

questões oriundas deste conuato.
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este contmto em 03 (três)

vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de

duas testemuúas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-

se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial'

São José da Boa Vista Parana" 27 de agosto de 2020.

Consórcio Int, Des. Reg. Ter. rte do Paraná CODRSN
CO ANTE

P Sérgio Kro - Presidente

p
ODRE

/tz

Pedro o Combus Ltda
CO

Pedro Carvalho Filho - Sócio Administrador

Paulo Henrique Lima
Fiscal do Contraúo n". 01/2020

TESTEMI,NHAS:
NOME:/t/z*J //. tlf frrsl
RGt Ítj) 3y'i (

,,rsME. lAr^ol E. * . Az q^^rü
RG: 1g.gl71.pr5- t U

9'1/

Rua Exped oná os, ne, 200, Centro - CEP: 84950-000
Wenceslau Braz - Paraná

CNPJ: 15.834.978/0001-99 - E mail: conteto@codren.org
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senvolvimento Regional do Território Divisa
Norte do Paraná - CODREN

Extrato de contrato:
Procedimento licitatório: Pregão Presencial no 0412020

contratante: consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional do
Território Divisa Norte do Paraná.

Contratado (a): Pedro Carvalho Filho Combustíveis Ltda.
objeto: Aquisição de Óleo Diesel s-10 pâra os veículos que compõem a patrulha

rural, em conformidade com o Termo de convênio n".273t2020,, celebrado entre
o Estado do Paraná, por sua Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento - sEAB e o consórcio lntermunicipal do Desenvolvimento
Regional do Território Divisa Norte do Paraná - CODREN.

Valor total da Contratação: R$ 315.000,00.
Prazo de Execução: 365 dias.
Prazo de Vigência: 365 dias.
Data da assinatura: 2710812020

Consórcio lntermunicipal para o De

I

\-l
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Procedimento licitatório: Pregão Presenclol no 04/2020
ContÍatante: Consórclo Iítermunlclpal prra o Desenvohim€Dto Regional do
Terrltórlo Diüsa NoÍe do Par!trá.

Contralado (a): Pedro Cervalho Fllho CoftbustÍveis Ltdâ.
Objeto: Àquislçâo d€ Óleo Diesel S-10 pârs os veiculos que comPõem a patrulha

rural, em conformidsde com o Termo de Convênio n". 2?3/2020, celebrado tntre o

Cotrsórcio I Regiooal do Território Divisa
Norte do ná - CODREN

de conlrato:

stado do PâraEá, por sur Secrctsri! de Estâalo da Agriculturâ e do

AbrsteciÍÍetrto - SEAB e o Cotrsórcio lntermuniclpsl do De§envolvimento

RegloDal do Terrltórlo Dlyi§a Norte do Paraná - CODREN'
ValoÍ total dâ Contratação: R$ 315.000,00.
Prazo de Execução: 365 dis§.
Prazo d€ vigência: 365 dirs.
Data da assinatura: 27106/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PARAN

Aviso de Li o - Preoão Presencial na 2912024

gElElglRegistro de Preços para o lornecimento de Tubos, Ferra-

gens e outros materiais paÍa Esquadrias Metálicas e serviços a
serem utilizados pelo N4unicÍpio conforme a necessidade, pelo

perÍodo de 12 meses, de acoÍdo com as especiflcaçóes do anexo l.
PROTOCOLO até as 13h45min do dia: 1010912020.

ABERTURA: 10 de setembro de 2020 - Hora: 14h00min,
LOÇAI DE ABERTURA: Prefeitura Municipal, Rua Marechal

Deodoro n" 1837, Centro.
INFORMAÇÔES: PÍefeitura Municipal - Iel \43]t3571-1122.
EDITAL COITtPLETO - www.doe.sioueiracamoos.or.oov.br,

Siqueira Campos,27 de agosto de 2020.
Juliana C süna de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPIRA
E§TADo DO PARANÁ

CN Pl: 7s.969,881/0001-5 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIR,A CAMPOS . PARA
Aviso de Licitacão - Preaão Presênciâl n' 28l2O2O

OBJETO: Contrataqâo de empresa especializada parc rcalizaçáo
de projeto elétrico para substituição das luminárias existente hoie
com tecnologia a vapor de sódio, para luminárias com tecnologia a
LED (Light Emitting Diode - Diodo Emissor de Luz), para a

modernização, redução de consumo dê energia da iluminaçâo
pública, conÍorme os pontos de iluminaçáo especilicado no Termo
de RêÍerência (anexo l),

PROTOCOLO até as 08h45min do dia 10l0gl2o2g.
ABERTURÁ: 10 de setembro de 2020 - Hora: 09h00min.
LOCAL DE ABERTURA: Preíeitura Municipal, Rua l\,larechal

Deodoro no 1837, Centro.
INFORITAÇÔES: PreÍeitura i,Iunicipal - Tel (43) 3571-1122.
EDITAL COMPLETO - www.doe.siqueira camoos.or.oov.br

Siqueira Campos,27 de agosto de 2020
Juliana Crlsíina de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUE IRA CAMPOS
TERMO DE PRORROGAçÂO DOS CONTRATOS DE

PRESTAçÃO DE SERVIçO DE TRANSPORTE COLETIVO
ESCOLAR PARA TR,ANSPORTE EXCLUSIVO DE

ESTUDANTES MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO

MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO

24t2019.
OF IETO: Prorrogaçáo da vigência dos contratos em 200

Ç--entos dias letivos ficam ratificadas as demais cláusulas

Siqueira Campos, 30 de julho de 2020.
FABIANO LOPES BUENO

PREFEITO MUNICIPAL

Empresa ContÍatada
Aditivo
N doNo do

Contrato
02 Adriano Duarte Me102t2019

B l\4 da Cruz de Oliveira103/2019 01

10412019 01 Edson Rodrigues Me

105t2019 02 M F Rodrigues TranspoÍles Eireli L4e

106/2019 01 Viação nascente do Sol Ltda l\y'e

12112019 01 Adriano Duarle Me
12212Q19 01 B lvl da Cruz de Oliveira

MUNIC PIO DE SIOUEIRA CAMPOS - PARAN
2' TERI\,IO ADTTIVO DO CONTRATO 31/2020 REFERENTE AO
PREGÃo PRESENCIAL N" 03/2020.
OBJETO: Acréscimo de 13,00% (treze por cento), sobre o valor
iniÇial do item o1-Biodiesel S10 e item o2-Die§el Comum 5500;
referente à manutenção do equilíbÍio econômiÇo financeiro, nos
termos do Aíigo n" 65, da Lei FedeÍal n" 8666/93 e de acordo com a

lanilha abaixo

aditivo
do Empresa Contratada

02t2020
Ç ERDE COMÉRCIO
COMBUSTIVEIS LTDA

DE

Siqueira Campos, 12 de agosto de 2020
Fabiano Lopes Bueno

Prefeito Mun
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RENDÂ do Município de Santo Antôdo do Sudoeste, conforme I.€i
Municipal n'2.783/2020 e Ata n" 001/2020:

Dos Represeltântes do Poder Publico

I - Agência do Tritbalhador:
a) Titular Rozani Maria Ortina Scopel
b) Suplenler Antonia Natls dos Santos

II - SecÍetada Municipal de Saúde:

a) Titular: Jussard Lazárolto
b) Suplente: Etiziana Carla Nuncs da Luz

IV - Sindicato dos Trabalhadores Ru.ais:
a) Titular: Neusa Rosane Lenz Viana
b) Suplente: Sonia de FatiÍna Schilickmarút

v - APP - Sindicato dos Professores:

a) Titular: Joseane Maria de Sá Sguarezzi dos Santos

b) Suplente: Leila Mara Ca8ol

''T - ASPM - Associação dos Servidor€s Públicos Municipais

\,, Titular: Carla da Rocha Dall Onder
b) Suplente: Gilmar Paim de Campos

Dos ReprescDtântes de Enüdâd6 Patronai§

vn - ACESSAS - Associação Comercial e Empresarial

o) TitulaÍr Adelnr de BaÍÍos
b) Suplente: José Luiz Manios
c) Titular; Araedes Rezende de Oliveira
d) Suplen(e: Alessandro Machado de Souza

e) Titular: Marcos Aogelo Bertuzzi

0 Suplente: Cleudenir da Silveira

ARTIGO 2" - A funçío dos membros do CONSELEO
MUNIICPAL DO TRABLAHO' EMPREGO E RENDA de Santo

Antônio do Sudoeste, seíá considerada serviço público de gÍande

rglevância e não será remuneÍada.

ARTIGO 3'- Conforme a Ata a'01,2020, fica a Diretoria Executiva
do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda constituída dÍr

seguinte tbrma:

ARTIGO 4' - Revogada as disposições em contr,ário Este Decrelo

entra em vigor n! datu de sua publicução.

GABINETE DO PREFEITO MUMCIPAL DE SANTO ANTOMO
DO SUDOESTE, ESTADO DO PARANÁ, EM 27 DE ACOSTO DE

2020.

PUBLIQUE-SE

ZELIRIO PERON FERRARI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cíntia Femanda Lonzarin

Código Identificadorr94EDl 986

NIUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
EDITAL DE HABILITAçÃO E CLASSITICAçÃO

m.br/ 2t9

; rr

/?5
cução dcOBJEIO- Contrâtacão dc emDresa csDcc

p*i,*rrt"çao urúfi"u no' t."ÀSt PRT 481
eComunidade do Alto Florido conforme planil

€ngenhâria.

A comissão de licitaçâo çonstinnÍda pela portaria n" 20.785/2019
comunica aos intgressados na execução do objêto do EdÍaI de

Tomada de Preços n" 06/2020, que após a anáIise e verilicagão das

propostas ofertadas, decidiu habiütar e classiÍicar a seguinte

Proponente:

EMPRESA

PAVIMÁR CONSTRUTORâ DE OBRAS
LTDA

Rl 417.?78,10 (QlalÉ.ênrG . &zs.l. mll
e oiro Ícú . rcver0

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cin.o) diâs úteis

contâdos da data deste edital, a comissão de licitaçâo dará vistas ao

Íespectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se

sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Saíto A[lonio do Sudoestc-PR, 27 de agosto dc 2020.

ELIANE BRUM
Plesidente do Comissão de Licitações

LUANA SEBEN FIORENTIN
Membro

Publicado por:
Eliane Brum

Código Identilicâdor:B t6 I 39A1

A
PREFEITURA MUNICIPAL O JOSE DA BOA 1'ISTA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES
CONSÓRCTO INTERMUNICIPAL PARA O

DESENVOL TIMENTO REGIONAI DO TERRITÓRIO
DIVISA NORTE DO PARANÁ . CODREN EXTRATO DE

CONTRATO: PROCEDIMDNTO LICITATÓRIO: PREGÃO
PRE§ENCIAL N" O4l2020

ContÊtante: Consórcio IntermuniciPal para o Desenvolvimento
Regional do Território Divisa Noí€ do Paraná.

Contratado (a): Pedro Cârvalho Filho Combuslíveis Ltda.

Objeto: Âquisição de óleo Diesel S-lO parâ os veículos que compõem

a patrulha rural, em conformidade com o Termo de Convênio no.

2'l3l2O2O, celebúdo entÍe o Estado do Panná, por sua Secrelaria de

Estado da AgricultuÍa e do Abastecimedto - SEAB e o Consórcio
lntermunicipal do Desenvolvimento Regional do Te.ritório Divisa
Norte do Paraná - CODREN.
Valor total da ContÍatação: R$ 315.000,00.
Plazo de Execução: 365 dias.

PÍazo de Vigênci 365 dia.s.

Data da assinatura: 27108/2020
Publicado por:

Willys Manoel Barbosa
C&lgo Identili(ador D 5EED252

DI\ISÃO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N' 17912020

PEDRO SERGIO KRONEIS, Prefeito Municipal de São José da

Boa Vista, Esrado do Puaná, Do uso de süas atÍibuições legais e

regulamentares, nos termos da [,ei Orgânica do Município, pela

presenie;

CoÍsideratrdo o requerimento da seÍvidorâ DEBORA DIAS DE
PAfvA de Licença para Tratar de Interesses PaÍticulares

RESOLVET

Ill - Secretaria Municipal de Administnção:
a) TitulaÍ: Elionete Kuelem da Silva Castiglioni
b) Suplente: Arlindo José Favetti

Dos Rcprcsentant€s de Eltidades dos Trabâlhadores

'rcsidente: Rozâni MaÍiB Ortins ScoPel
qice-Presidente: Joseane MâÍia de Sá Sguarezzi dos Santos

SccretiíÍiÂ: Elionele Kuelem da Silva Castiglioni

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N' 06/2020.

ELIONETE KUELEM DA SILVA CASTIGKIONI
Membro


