PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ
On

DISPENSA DE

LICITAÇÃO
171/2021
í

Dispensa para aquisição de 24 (vinte e
quatro) pneus 225/65R16C.

PrefeiUira Municipal de Pièn - Rua Amazonas,373 - Centro - Cep: 83860-000 -Teleione 41- 3632-1136

Tramitação do Processo
Processo:3308/2021

Data:15/12/2021 16:59

Requerente:FELICIO THOMAS OLIVEIRA VIEIRA
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Situação:Encaminhado
Documento:028.178.279-29
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Contato:FELICIO THOMAS OLIVEIRA VIEIRA

Assunto:LICITAÇÕES E COMPRAS ■ Versão: 1
Descrição:A/c Marcos Meienek - á pedido do Denllson Rodrigues
Data:15/12/202116:59:46:

, Ocorrência:1
De:FELICiO THOMAS OLIVEIRA VIEIRA

Previsão:i20/12/2021

Para:EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI

Confirmação: OK

Etapa:ABERTURA
Descrição:Abertura do processo.
ANEXOS / ASSINATURAS

Anexo
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Assinatura
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Pneus Comércio de Pneus Eireli EPP

I por IVERSON

I Assinado de forma digital
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IVERSON

Validade do orçamento: 30 dias
E-mall:frotas.adminlstracao@pien.pr.gov.br

Colombo, 15 de dezembro de 2021.

PRODUTO

Pneu 185/65R15 Goodyear Eagie Sport

Valor Total- R$ 3.416,00 (Três mil e quatrocentos e dezesseis reais).

Unid.

1

QTDE

Fax:(41) 3333-4322

UNID.

Contato: Iverson

E-mail: iverson@terezapneus.com.br

Fone:(41) 3333-4322

ITEM

CNPJ:06.880.642/0001-09

COTAÇAO

e-mail- iverson@terezaDneus.com.br -Telefone -(411 3333-4322
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COLOMBO-PR

RUA raARGINAL PARAGUAI1^469
RIO VERDE-CEP:S34C5-28I)

PNEUS EIRELI

PNEUS COMÉRCIO DE

J

ÍÕ6.880.642/0001-09'

3.416,00

TOTAL

427,00

VALOR

VALOR

UNITÁRIO

|

Avenida Marginal Paraguai, n° 469 - Bairro Rio Verde - CEP.: 83.405-280 Colombo-PR
CNPJ: 06.880.642/0001-09 - Inscrição Estadual: 903.164.39-50

Empresa: Pneus Comércio de Pneus Eireli
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

PIÊN ESTADO DO PARANÁ
Órgão requisitante:

Secretaria de Saúde

N° requerimento:

84/2021

Data:

15/12/2021

Descrição do objeto: Pneus para Ambulâncias e carros
ITEM

PRODUTO

24 Pneus para as Ambulâncias que atendem a Secretaria de Saúde
Pneu:225/65-R16

1

Justificativa:

OBS: A compra emergencial se faz necessária em virtude do desgaste que eles se encontram,
pois os referidos veículos estavam parados para uma manutenção corretiva a 6 meses e não
seriam utilizados mais pela Secretaria, mas devido à alta demanda nos transportes elas foram
recuperadas, e.sendo necessário o retorno dos mesmos às atividades rotineiras da Secretaria.

Esses itens não constam na lista do pregão em vigência e será incluso nos próximos pregões do
ano seguinte. A situação em que se encontram os pneus dos veículos pode vir a comprometer a
segurança dos servidores que utilizam para deslocamento às ocorrências a que são solicitadas e
prestadas. Desta forma a substituição dos pneus é extremamente necessária e urgente, evitando
assim qualquer tipo de dano, acidente de percurso e risco de paralisação-^de transportes de
pacientes.

Dotação Orçamentária:

Recursos( )Próprios

( )Federais

Local de entrega/prestação ou

( )Estaduais

Horários:

execução do serviço/obra:

Prazo para entrega/prestação
execução do serviço/obra:

08:00 hrs ás 17:00 hrs
Na Sede da Contratada

Localizada

na

Rua

Três dias a partir da solicitação.
Belo

Horizonte, n° 92, Centro,
Piên-PR. CEP: 83.860-000

Indicação do responsável por recebimento efiscalização da execução do objeto:
Denilson Rodrigues 4765247

Pedro Geraldo Cav^eiro dia Silva
Secretário Municipal de Saúde

Rua Amazonas, 373 - Centro,Piên/PR. CEP 83.860-000. Fone:(41)3632-1136

ou
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Licitações

TERMO DE REFERENCIA

COMPLEMENTARÃO ANEXO I

O

AQUISiÇÂO PNEUS PARA AMBULÂNCIAS
QUE ESTAVAM EM MANUTENÇÃO
CONFORME SOLICITAÇÃO SETOR FROTAS.

006
Prefeiturade

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

PIEN

Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Compras e Licitações

Piên, 15 de Dezembro de 2021.
1. iOHJETO

1.1. AQUISIÇÃO PNEUS AMBULÂNCIAS
2. lESPECIFICACOES

2.1. As especificações do objeto estão estabelecidas conforme anexo I.
3. IJUSTIFICATIVA

3.1. A compra emergendal se faz necessária em virtude do desgaste que eles
se encontram, poisos referidos veículos estavam parados para uma manutenção
corretiva a 6 meses e não seriam utilizados mais pela Secretaria, mas devido à
alta demanda nos transportes elas foram recuperadas, e sendo necessário o
retorno dos mesmos às atividades rotineiras da Secretaria. Esses itens não

constam na lista do pregão em vigência e será incluso nos próximos pregões do
ano seguinte. A situação em que se encontram os pneus dos veículos pode vir a
comprometer a segurança dos servidores que utilizam para deslocamento às

ocorrências a que são solicitadas e prestadas. Desta forma a substituição dos
pneus é extremamente necessária e urgente, evitando assim qualquer tipo de
dano, acidente de percurso e risco de paralisação de transportes de pacientes.
4.

LOGAL DE ENTREQÃ

4.1. Local de entrega: Sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo

Horizonte, n° 92, Centro, Piên-PR. CEP: 83.860-000. Prazo de entrega: 3(três) dias
a partir da solicitação.

4.2. A entrega deverá ser realizada conforme necessidade da contratante.

3. [RECEBIMENTO ECRITERIODEAÇEITAÇAODOrÇl^ETO
5.1.

Os bens serão recebidos:

* Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da
conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.
* Definitivamente, após a verificação da conformidade com as

especificaçõesconstantesdoEdital e da proposta, e suaconsequenteaceitação,
que se dará até 05(cinco)dias do recebimento provisório.
5.1.1.
Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro
do
prazo fixado,
reputar-se-á como •
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.
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Divisão de Compras e Licitações
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5.1.2. No caso de reprovação do objeto, a substituição deverá ocorrer no prazo
máximp de 05(cinco)dias.

6. lÀCOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
6.1. Denllson Rodrigues (4765247)- Departamento de Frotas

6.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato. Indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários

eventualmente

envolvidos, determinando

o que for

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
17

[OBRIGAÇÕES DA CON FRATADA

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no(s) prazo(s) e no(s) iocal(is)
indicados conforme necessidade da Secretaria/Órgão solicitante, em estrita
observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da
respectiva nota fiscal constando detalhadamente o preço, as indicações da marca,
fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990);

7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério
da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas
expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o produto com avarias ou
defeitos;

7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto do presente Termo de Referência;
7.1.4. Comunicar à Administração, com antecedência mínima de 48 (quarenta e

oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
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PREFEITURAMUNICIPALDE PIÊN
Secretaria
Municipal de Administração
Divisão de Compras e Licitações

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Editai ou na
minuta de contrato;

7.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir
na execução do contrato;

g. |OBR[lGit|i^C>EB DA ÇjONTRATAltTE
8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando locai, data e horário;
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Editai e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de servidor especialmente designado;
VÍGENCM DO CQWRÃTO

9.1. O contrato proveniente da presente dispensa terá vigência de 3 (três) meses
ou até que seja realizado o pregão para o mesmo objeto.

(10 lINFRAÇOES E SANOQESj ADMINlSTRAtíVAS

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da
presente dispensa é aquela prevista na lei 8.666/93.

(11. FONTES DE PESQilSm

11.1. Fornecedores da região - Elaborado 15/12/2021
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D^ptlson Rodrigues
SeSretaria de Administração
Departamento de Frotas

da Silva

'earo tier

Secretá

icipai'

Saúde

ANEXO I:

ITEM

PRODUTO

24 Pneus para as Ambulâncias que atendem a Secretaria de Saúde
Pneu: 225/65-R16

Pneus Comércio de Pneus Eireli EPP

20

Unid.

1

Pneu 225/65R16C Goodyear G32

r Assinado de forma digital por
jí IVERSON

37764926

J ^)3w

/-Dàdòs:2021.12.1S10J5;17

BORDIGNON:000' BORDlGNONfl00377M926

IVERSON

E-mail: frotas.administracao@pien.pr.gov.br

Validade do orçamento; 30 dias

Colombo, 15 de dezembro de 2021.

Valor Total- R$ 21.600,00(Vinte^um mil e seiscentos reais).

QTDE

UNID.

ITEM

PRODUTO

Fax:(41) 3333-4322

Fone:(41) 3333-4322

1.080,00

L.

COLOMBO-PR

-J

RUAMARGINALPARAGUAI N*4$9
■ RIOVERDE-C£P:8340W80.

PNEUS EIRELI

PNEUS COMÉRCIO DE

•06.880.642/0001-GÕ'

TOTAL

21.600,00

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

<

3

?
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Contato: Iverson

Empresa: Pneus Comércio de Pneus Eireli

E-mail: iversonPterezaDneus.com.br
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COTAÇÃO

e-mail- ivcrson@terczapncus.com.br -Telefone-(41)-3333-4322

CNPJ:06.880.642/0001-09 - Inscrição Estadual: 903.164.39-50

Avenida Marginal Paraguai, n® 469 - Bairro Rio Verde - CEP.: 83.405-280 Colombo — PR

CNPJ: 06.880.642/0001-09
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CIA DO PNEU AUTO CENTER
RUA SAO LUIZ 50 - CENTRO

01 1

PIEN - PR - 83.860-000

FONE:(41)3632.1784

Proposta nr. 29463
Código/Nome:
Endereço:
Telefone:

abertura: 15/12/21 09:37:00
impressão: 15/12/21 09:41:19

1487 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
AMAZONAS
(41)36321-1136

CNPJ/CPF: 76.002.666/0001-40.

PIÊN - PR
E-mall:

Contato:

/

Equipamento:

[Código

NCM

o

Ref.(1)

Descrição

Uni Quant. Valor Unitário

PC

1

555,10

PC

1

1.185,60

999900

40169990 AVULS0999900

185/65/15 GOODYEAR

999900

40169990 AVULS0999900

225/65/16 GOODYEAR

Valor dos produtos:

a:

Vaior Totai

555,10 j
1.185,60'

CM
o

JM
CM

1.740,70
E
m
o
73

ro
ü

Vaior totai:

1.740,70

m
m

m
00

O
X

Orçamento valido por 05(CINCO)dias ou enquanto durar o estoque.

S
c/}
CM

LUCAS PIRES RIBEIRO

CIA DO PNEU AUTO CENTER
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Consulta Regularidade do Empregador

01 4
Voltar

Imprimir

CAIXA ECONÓMÍGA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

06.880,642/0001-09

Razão Social:PNEUs comercio de pneus eireli

Endereço:

av marginal jose de anchieta 1254 terreo / vila guarani /
COLOMBO / PR / 83408-010

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
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/12/2021 a 16/01/2022
Certificação Número: 2021121801080182309572

Informação obtida em 21/12/2021 08:35:17

A,utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada

a

verificação de autenticidade

no site da

Caixa:

www.caixa.gov.br

https;//consulta-crf.calxa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

015

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 61858/2021
Contribuinte

Nome/Razão: 1085905 - PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELÍ
CNPJ/CPF:

06.880.642/0001-09

Endereço;

RUA MARGINAL PARAGUAI,469

Complemento:
Bairro:
RIO VERDE

Cidade:COLOMBO - PR

Finalidade

LICITAÇÃO
Observação

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que inexistem débitos referentes a tributos mobiiiários e imobiiiários,
inscritos ou não em Dívida ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.
Reserva-se o direito da Fazenda Municipai cobrar dívidas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta certidão.
Certidão válida até: 20/01/2022.

Confirme a autenticidade desta certidão na página da Secretaria Municipai da Fazenda (www.colombo pr qov br)
através do código: 61858/2021

Coiombo, 21 de dezembro de 2021

Emitido no site: www.coiombo.pr.gov.br em 21 de dezembro de 2021 08:32:19

RUA XV DE NOVEMBRO - n° 105 - Centro - Cep CEP: 83.414-000 - COLOMBO - PR.
Home Page: http://www.colombo.pr.gov.br

016
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.880.642/0001-09

Certidão n°: 57472239/2021

Expedição: 21/12/2021, às 08:27:24

Validadé: 18/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

■^^7

Certifica-se que PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n° 06.880.642/0001-09, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho,

de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Interne-t (http://www.tst.jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas,

inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários , a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndtfitst.ius.br

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

vj

017

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N°025744691-87

Certidão fornecida para O CNPJ/MF: 06.880.642/0001-09
Nome: PNEUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 20/04/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1

Emitido via Internet Púbilca (21/12/2021 08:27:13)

01 8
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PNÉUS COMERCIO DE PNEUS EIRELI
CNPJ: 06.880.642/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que;
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judiciai que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAÜ) na Procuradoria-Gerai da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas aiíneas_'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://wvw.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:14 do dia 16/12/2021 <hora e data de Brasíiia>.
Válida até 14/06/2022.

Código de tíontroie da certidão: A5D0.7D95.6E5E.B228
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

21/12/^021 08:21

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

imprimir

019

CAIXA ECONOMÍCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

40.538.388/0001-01

Razão SociahFiEPPs centro automotivo ltda

Endereço:

rua maceio / centro / pien / pr / 83860-ooo

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O' presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Valldade:03/12/2021 a 01/01/2022
Certificação Número: 2021120301221427310400

Informação obtida em 21/12/2021 08:22:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada

a

verificação

de autenticidade

no site

da

Caixa:

www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.calxa.gov,br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

i
p

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

0 20-

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: FIEPP'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 40.538.388/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradorra-Gerai da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é váiida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos púbiicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:24:22 do dia 29/07/2021 <hora e data de Brasíiia>.
Váiida até 25/01/2022.

Código de controle da certidão: EC53.35C6.E876.327A
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIA DO PNEU - COMERCIO DE PNEUS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 07.9t)5.311/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional(PGFN).

Esta certidão é válida para o estabeiecimento matriz e suas fiiiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vincuiados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:34 do dia 20/08/2021 <hora e data de Brasíiia>.
Váiida até 16/02/2022.

Código de controle da certidão: 1378.D9EB.E99A.3B96
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

21/12/2021 08:22

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:

07.905.311/0001-49

Razão SociahNiEZER comercio de pneus ltda

Endereço;

rua sao luiz / centro / pien / pr / ssseo-ooo

's

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação reguiar perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O' presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:18/12/2021 a 16/01/2022
Certificação Número: 2021121801211485802623

Informação obtida em 21/12/2021 08:23:26

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

https://consulta-crf.calxa.goV.br/consultacrf/pages/impressao.jsf
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Valor Total

RS 1.185,60

Valor Unitário

RS 28.454,40

Valor Total

.

Valor Unitário

RS 26.736,00

. CIA DO PNEU
Valor Total

RS 1.114,00

FIEPP S CENTRO

Valor Unitário

R$ 25.920,00

RS 28.454,40

Piên, 21/12/2021

ATESTO QUE AS COTAÇÕES ACIMA DEFINIDAS ESTÃO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO

RS 26.736,00

R$ 1.080,00

PNEUS COMÉRCIO

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN

PRODUTO
PNEU 225/65R16C GOODYEAR G32

CNPJ

24

06.880.642/0001-09

RS 25.920,00

VALOR

MENOR VALOR
EMPRESA

RS 25.920,00

r

07.905.311/0001-49

40.538.388/0001-01

FIEPP'S CENTRO AUTOMOTIVO

PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-EPP

RS 26.736,00
RS 28.454,40

1°

CIA DO PNEU AUTO CENTER

2°

3°

C/
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município de pien
Prefeitura de

ESTADO DO PARANÁ

S p|§|^

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PROTOCOLO NO 3308/2021

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS
()

Convite

( ) Concorrência

( ) Pregão Presencial

()

( ) Pregão Eletrônico

Concurso

(X) Dispensa de Licitação

( ) Tomada de Preços

( ) Inexigibiiidade de Licitação

1)OBJETIVO Dispensa Aquisição de 24 (vinte e quatro) Pneus 225/65R16C Goodyear
032, conforme soiicitação da Secretaria de Saúde.

2)VALOR MÉDIO ESTIMADO: R$ 25.920,00 (Vinte e cinco mii, novecentos e vinte reais)
3)FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após emissão de Nota Piscai.

4) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme LDO 2021
Funcional

Dotações: 11.001.10.301.0014.2030-3390303901

5)RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

(0 Há disponibiiidade
( )Não há disponibilidade

( )Quando se tratar de Registro de Preços o Saido Orçamentário^everá ser consultado no momento
da emissão do contrato/Empenho
José Luiz

rros

049922/0-8
tríéula 35076-1

Contador CRC

6)RECURSOS FINANCEIROS

( ) Há previsão de recursos financeiros e será incluído na Programação de acordo com a
disponibilidade
( ) Não há previsão recursos financeiros

7) Declaramos que a análise da regularidade orçamentária e legai foi feita pelo órgão solicitante, de

acordo com as informações constantes no proijesso e epígrafe, em conformidade com o que dispões os
Arts. 16 e 17 da LC 101/00. '
21/12/2021

CiaudQi{T)|ryosé de Andrade
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Decreto 02/2021

Prefeitura Municipal de Piên - Rua Amazonas, 373 - Centro - Cep: 83860-000

Prefeitura Municipal de Piên
Estado do Paraná

Aviso de Dispensa de Licitação
A Prefeitura Municipal de Piên por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está aberta
a apresentação de propostas para o Seguinte Objeto: Aquisição de 24 (vinte e quatro)
Pneus 225/65R16C Goodyear 032. Para mais informações solicitar no e-mail abaixo.

Documentação Solicitada:

Proposta, Contrato Social, Certidões de Regularidade Trabalhista e Fiscal.
Dúvidas: Enviar para o e-mail: licitações.administracao@r)ien.pr.gov.br.

O Recebimento das propostas e documentação será até dia 21/12/2021, após será
encerrado o recebimento.

Piên/PRJâílÊLdezembíp de 2021

Pedro Gerado CáValhej/o da Silva
Secretário Municipal de Saúde

025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN/ PARANÁ
Departamento de Licitações e Compras

Protocolo NS 3308/2021

026

Requerente: LICITAÇÕES E COMPRAS

Objeto: Dispensa de Licitação para aquisição de 24 Pneus 225/65R16C
GoodyearG32. Conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

A Procuradoria Jurídica,

Encaminho o presente processo para análise e parecer quanto à solicitação da
Secretaria de Saúde.

Considerando que foi publicado o aviso de dispensa de licitação no site da
prefeitura pelo prazo de 03 (Três) dias úteis, porém não foram apresentadas
novas propostas.

Considerando que temos saldo para esta dispensa.

Aguardo vossa analise e parecer.

Man

Melenek

Prefeitura de

PIÊN
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Protocolo Equíplano: 3308/2021

Assunto;"Aquisição de 24 (vinte e quatro)pneus 225/65R16C Goodyear 032
Requerente: Secretaria Municipal de Saúde.
Parecer Jurídico
I - Relatório

Trata-se de consulta jurídica formulada pela Secretaria requerente para abertura de
processo para aquisição de "24 (vinte e quatro) pneus 225/65R16C Goodyear G32 (..)".
Justifica o secretário Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva, o seguinte:
"A compra emergencial se faz necessária em virtude do desgaste que eles se
encontram, pois os referidos veículos estavam parados para uma manutenção
corretiva a 6 meses e não seriam utilizados mais pela Secretaria, mas devido à alta
demanda nos transportes elasforam recuperadas, e. sendo necessário o retorno dos
mesmos às atividades rotineiras da Secretaria. Esses itens não constam na lista do

pregão em vigência e será incluso nos próximos pregões do ano seguinte. A
situação em que se encontram os pneus dos veículos pode vir a comprometer
segurança dos servidores que utilizam para deslocamento às ocorrências a que são
solicitadas e prestadas. Desta forma a substituição dos pneus é extremamente
necessária e urgente, evitando assim qualquer tipo de dano, acidente de percurso e
risco de paralisação de transportes de pacientes."

O processo veio acompanhado do requerimento n° 084 do secretário municipal e
termo de referência, cotações de fornecedores, ihapa comparativo de preços e tabela
indicativa da melhor proposta, declaração de existência de dotação orçamentária, aviso de
dispensa de licitação e esclarecimentos quanto ao valor de mercado.
II - Passamos a análise jurídica.

Versa os autos em análise sobre a contratação, através dispensa de licitação,
baseada no art. 75, inciso I e VIII, da Lei n° 14.133/21, para aquisição de produtos, a fim de
promover a manutenção preventiva em veículo da secretaria municipal de saúde.

É sabido que, no Direito Administrativo brasileiro, a regra é a obrigatoriedade de
licitação, tanto para aquisição de bens, como para que haja prestação de serviço para a
Administração, tendo como fundamento legal o art. 37, XXI, da Constituição Federal. Ocorre,
entretanto, que o mandamento legal comporta as exceções da dispensa e da inexigibilidade da
licitação.

De acordo com Lei n.° 14.133/21, a licitação poderá ser dispensada (ou
dispensável) nas hipóteses do art. 75, sendo que, em todos os casos, mesmo que exista a
viabilidade de competição, o que toma a licitação possível, contudo, por comando normativo
expresso, dada a natureza da contratação, o procedimento licitatório estaria dispensado.
Inicialmente, destaca-se que a natureza do processo licitatório é, ordinariamente, o
atendimento de demanda pública, em apreço à livre concorrência e à captação de preço justo e
mais vantajoso à administração, elementos colhidos no espírito da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos.

Prefeiturade
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Ressalta-se que, na contratação direta, o que é dispensado é o processo licitatório e
não o processo administrativo, logo, o administrador está obrigado a seguir um procedimento
administrativo determinado, destinado a assegurar mesmo nesses casos, a prevalência dos
princípios constitucionais da Administração pública.

No presente caso vemos que, trata-se de demanda apresentada pela secretaria de
saúde emergencialmente, em razão da necessidade de realizar o transporte diário de pacientes
que realizam seus tratamentos fora do Município.
Neste sentido, verifica-se que a realização do processo licitatório, mesmo que já em
andamento, demandaria pelo menos trinta dias para cumprimento dos prazos legais
necessários a concretização da contratação, isso se houver fornecedores interessados e se não
ocorrer a interposição de recurso ou necessidade de diligências que podem atrasar ainda mais
o processo.

Ainda, é de considerar que a demanda apresentada foi justificada pela Secretaria
Municipal de maneira emergencial e dentro da excepcionalidade do art. 75,1 e VIII da Lei n°
14.133/21, o que toma a licitação dispensável frente aos custos e burocracia da mesma, a fim
de evitar prejuízos ou comprometer a continuidade dos serviços públicos prestados pela
solicitante.

Diante disso, o objeto deste processo se amolda perfeitamente aos incisos I e VIII
do art. 75 da Lei 14.133/21:

Art. 75 E dispensável a licitação:
(...)
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil
reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de
veículos automotores;

(...)
VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas,

obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente
para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no
prazo máximo de I (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da
calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de
empresajá contratada com base no disposto neste inciso;

No mesmo sentido, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, dispõe
em seu art. 72 os documentos minimamente necessários para a instmção do processo de
contratação direta, como também nuances que devem ser observadas para garantir a proposta
mais vantajosa para a administração:
Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I- documento deformalização de demanda e, sefor o caso, estudo técnico prelimi
nar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;
II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada naforma estabelecida no art.
23 desta Lei;

III - parecerjurídico e pareceres técnicos, sefor o caso, que demonstrem o atendi
mento dos requisitos exigidos;
IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com
2
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o compromisso a ser assumido;
V- comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qua
lificação mínima necessária;
VI- razão da escolha do contratado;

VII -justificativa de preço;
VIII - autorização da autoridade competente.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente
do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sitio eletrô
nico oficial.

No presente processo administrativo, noto que foram atendidos os requisitos da
legislação, em especial, quanto ao requerimento, estimativa da despesa, demonstração da
compatibilidade de recursos orçamentários, documentos de habilitação jurídica fornecidos
pela área de licitações e contratos e justificativa da necessidade de contratação.

De igual forma, a análise do preço da contratação foi realizada pela Comissão de
Licitação e pela Secretaria de Saúde, quanto aos parâmetros do valor de mercado, conforme
apresentado nos orçamentos que seguem no processo de dispensa de licitação, objetivando
atender aos princípios da legalidade, economicidade e celeridade, realizando a presente
contratação, com vistas a cumprir o disposto no art. 5°, I da Lei n° 14.133/21.
No que se refere, ao disposto no § 3° do art. 75, da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, segue nos autos o Aviso de Dispensa de Licitação, publicado no site oficial
do Município pelo período de três dias, a fim de promover a publicidade dos atos da
administração pública e obter o maior número de propostas adicionais de eventuais
interessados. Neste sentido, foi certificado pela sr. Marcos Aurélio Melenek, que não foram
apresentadas novas proposta para o objeto.

Por fim, importante mencionar, que o art. 73 da referida Lei de Licitações prevê
que se o gestor vier a contratar diretamente fora dos parâmetros e requisitos autorizados
expressamente neste diploma, o contratado e o agente público ''responderão solidariamente
pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis"
Além disso, as irregularidades na contratação poderão configurar crime previsto no
art. 337-E do Código Penal e, de maneira solidária, o contratado e o agente público
responsável poderão responder pelo eventual dano causado ao erário, vejamos:
Contratação direta ilegal

Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das
hipóteses previstas em lei:
Pena - reclusão, de 4(quatro) a 8(oito) anos, e multa.

Registra-se, por fim, que a dispensa de licitação não implica em total abandono de
princípios que regem as contratações públicas, em especial a impessoalidade e a vantajosidade
da proposta, que deve ser obtida dentro do universo de fomecedores que estejam devidamente
habilitados para fornecimento do produto, neste caso, vemos que houve a busca/pesquisa de
preços, sendo a mesma considerada como suficiente.
III - Conclusão

Neste sentido, entendemos que o processo em comento atende os princípios
insculpidos no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e, diante disso, opinamos

Prefeitura de
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favoravelmente pela regularidade da "contratação direta" EXCEPCIONALMENTE

para atender a contratação dos serviços a que se destina, em regime de urgência frente a
demanda apresentada pela Secretaria de Saúde, com base no permissivo legal expresso nos
incisos I e VIII, do art. 75 da Lei n° 14.133/21.

Por fim, ressalte-se, que os critérios e a análise de mérito (oportunidade e
conveniência do pedido) constituem análise técnica da Secretaria solicitante, bem como a
verificação das dotações orçamentárias e especificidade ou cumulação do objeto do

procedimento, pelo que o presente opinativo se cinge exclusivamente aos contornos jurídicos
formais do caso em comento.

S.M.J. É o parecer.
IV - Recomendação

Assessoria de Licitações e Contratos, para que:

- proceda a consulta da regularidade fiscal do futuro contratado, ou seja, proceda a
consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas(Cnep), certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e
de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo, nos termos do §4° do art. 91 da Lei
n° 14.133/2021.

- na elaboração e formalização do contrato, atente-se para as disposições presentes
no art. 89 e seguintes da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

- caso ainda não tenha feito, a divulgação em sítio eletrônico oficial do ato que
autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato, nos termos do parágrafo

único do art. 72, da Lei de Licitações e Contratos .^Administrativos.
Píên,22 de dezembro de 2021

"Cãl^e França Costa

Pr/purador Jurídico
/aB/PR 61.756
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Protocolo n°: 3308/2021 - Requerente: Licitações e Compras

Ref.: Dispensa'de licitação para Aquisição de 24 (vinte e quatro) Pneus 225/65R16C Goodyear
G32, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.
Ao administrativo.

Segue documentação referente a dispensa acima citada, para seu conhecimento e sua
assinatura.

t
areo

Melenek

José de Andrade

Maieon Grosskopf
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Comissão Permanente de Licitações

CONTRATAÇÃO DIRETA
Dispensa de Licitação N° 171/2021
PROTOCOLO: 3308/2021

Objeto: Dispensa emergencial para Aquisição de 24 (vinte e quatro) Pneus 225/65R16C
Goodyear G32, Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

PESSOA JURÍDICA; PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI-EPP
CNP3: 06.880.642/0001-09

VALOR: R$ 25.920,00 (Vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais)

AUTORIZAÇÃO: 22/12/2021

od3
Preferturade

município de PIEN

PIEN

ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO N° 3308/2021

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 171/2021
Dispensa de Licitação, conforme Art. 75, Inciso II na forma da Lei Federal 14.133/2021.

Objeto: Dispensa para Aquisição de 24 (vinte e quatro) Pneus 225/65R16C Goodyear G32.

PESSOA JURÍDICA: PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP
CNPJ: 06.880.642/0001-09

VALOR: R$ 25.920,00 (Vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais).

Dotação Orçamentária:

Funcional

Dotações: 11.001.10.301.0014.2030-3390303901

Condição de Pagamento: Depósito bancário em até 30 dias após o recebimento da N.F.

Piên/PR 22 de dezembro de 2021.

Maicon Grosskopf
Prefeito Municipal
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Ministérios, Congresso Nacional, Governo do Estado e as diversas
Secretarias Estaduais, Assembléia Legislativa e demais órgãos
normativos, de execução e de controle, e para:

Publicado por:
Luciana Lubke

Código Identificador:3E17660E

I - congregar e defender interesses sociais e econômicos dos
municípios produtores de tabaco;

II - ser a instância de representação formal para discutir e deliberar
sobre assuntos referentes à defesa da cadeia produtiva do tabaco;
III - promover o progresso e o aprimoramento da cultura nacional do

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2021 PIENPREV
Comissão Permauente de Licitações

tabaco;

IV - promover ações com vista à sustentabilidade das propriedades

CONTRATAÇÃO DIRETA

rurais que cultivem tabaco;
V - formular diretrizes, postular, acompanhar as ações e auxiliar a

Dispensa de Licitação N° 009/2021

União, o Estado e os Municípios para a criação e manutenção de

PROTOCOLO: 3261/2021

políticas públicas em favor do tabaco;

Objeto: Dispensa de licitação para contratação de serviços de

VI - fortalecer o espírito associativo e cooperativo;
Vil- representar seus membros junto a órgãos públicos e privados nas

consultoria em política de investimentos, auxílio e suporte ao comitê.

Conforme solicitação do PIÊNPREV.

reivindicações sócio-econômicas;

VIII - estimular medidas de incentivos fiscais e outra ordem para o
desenvolvimento econômico-fmanceiro da região, com sua
industrialização e o aproveitamento dos recursos naturais, matériasprimas e mão-de-obra disponível;
IX - promover o intercâmbio e a troca de experiência entre os
municípios, entre entidades ou órgãos nacionais e internacionais;
X - manter com entidades congêneres relações de cooperação e

PESSOA JURÍDICA: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA

cordialidade.

AUTORIZAÇÃO: 22/12/2021

CONTRATANTE: Instituto de Previdência Social dos Servidores

Públicos do Município de Piên -PIÊNPREV.
CNPJ: 22.687.467/0001-94

VALOR: R$ 7.860,00 (Sete mil oitocentos e sessenta reais).

Art. 3° Para custear o cumprimento das ações referidas no artigo
anterior, o Município contribuirá financeiramente com esta entidade

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:6BFBÃC0E

em valores a serem estabelecidos nas Assembléias Gerais da

Associação

dos

Municípios

Produtores

de

Tabaco

AMPROTABACO.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 002/2021 PIENPREV

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

MEIO AMBIENTE

Eu, JACQUELINE NIEZER, Diretora Executiva do PIÊNPREV, no

07.002.20.606.0008.2013

3.3.9.0.39.99.60.00 - Associações, Federações e Confederações.

uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO e ADJUDICO o

Pregão Presencial n°002/2021, o qual tem como objeto o "Abertura de

Art. 5" Ficam ratificados os atos de delegação realizados para esta
finalidade até a data de publicação da presente lei.

processo para contratação de empresa especializada em Consultoria
Previdenciária com ênfase em caráter Jurídico, em atendimento às

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Município de Piên - PIENPREV", o objeto em favor da empresa:
SIRLEI BRAZ

WEGRZYNOSKl RECHETELO SOCIEDADE

Piên/PR, 22 de dezembro'de 2021.

INDIVIDUAL

DE

necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do

ADVOCACIA,

inscrita

no

CNPJ

Prefeito Municipal

30.952.646/0001-30, estabelecida na Rua Antônio Nunes, n°1100,
bairro Jardim América, Mafra/SC, CEP 89.300-000, com proposta
mensal de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinqüenta reais).
Tendo em vista que em toda a sua framitação foi atendida a legislação

Publique-se e registre-se.

pertinente, consoante parecer jurídico contido nos autos.

CLA UDEMIR JOSÉ DE ANDRADE

Piên-PR, 20 de dezembro de 2021.

MAICON GROSSKOPF

Secretário de Administração e Finanças
Publicado por:
Leticia Aparecida Fuerst
Código Identificador:15FDADAD

JA CQUELINE NIEZER
Diretora Executiva Pienprev
Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:47F205B2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Piên/PR, 22 de dezembro de 2021.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 171/2021

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA

Comissão Permanente de Licitações

Eu, EDUARDO JÚNIOR GAMBIM, convocado (a) pelo Edital n°
016/2021 (2° chamada), residente e domiciliado (a) na Rua Ini
Mendes da Silva Pereira,n° 37, Buraco do Bugre, Agudos do Sul/PR,

l^ispensa diXicitaçãò N° 171/2"0"2"1~^

portador (a) da cédula de identidade civil com RG n° 10.088.835-1/PR

PROTOCOLO: 3308/2021

e CPF 070.088.539.04, venho mui respeitosamente requerer
desistência da vaga de MOTORISTA, conforme classificação obtida
no último PROCESSO' SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2021

CONTRATAÇÃO DIRETA

Objeto: Dispensa emergencial para Aquisição de 24 (vinte e quatro)
Pneus 225/65R16C Goodyear G32, Conforme solicitação da

realizado.

Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR.

EDUARDO JÚNIOR GAMBIM

PESSOA JURÍDICA: PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS EIRELIEPP

ww.diarioniunicinal.com.hr/amp
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Objeto: Contratação de empresa especializada em Consultoria de

CNPJ: 06.880.642/0001-09

VALOR: R$ 25.920,00 (Vinte e cinco mil, novecentos e vinte reais)

Investimentos, em atendimento ás necessidades do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piên PIENPREV.

AUTORIZAÇÃO: 22/12/2021
Publicado por:

Bemadete Maguerovski dos Santos
Código ldentificador:A326617A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N° 002/2021 PIÊNPREV

Valor: R$ 7.860,00 (Sete mil, oitocentos e sçssenta reais)

03 D

Fiscal Administrativo: Conforme processo
Prazo de Vigência: 12 meses
Data de assinatura: 22 de dezembro de 2021.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
COMPRAS E LICITAÇÕES

CONTRATO N° 002/2021 PIÊNPREV

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos

Modalidade: Pregão Presencial 002/2021

Código ldentificador:BB5D7F81

Contratado: SlRLEl BRAZ WEGRZYNOVSKl RECHETELO
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CNPJ: 30.952.646/0001-30

Objeto: Contratação de empresa especializada em Consultoria

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2020 PIENPREV

Previdenciária com ênfase em caráter Jurídico, em atendimento às
necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Piên - PIENPREV.

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

2°

Valor: R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais)

TERMO

ADITIVO'

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

Fiscal Administrativo: Conforme processo
Prazo de Vigência: 12 meses
Data de assinatura: 21 de dezembro de 2021.

DE PIÊN/PR SULPREV CONSULTORIA
GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.

E

Pelo presente instmmento particular que entre si celebram, de um lado
o PIENPREV, pessoa jurídica de direito público intemo, inscrito no

COMPRAS E LICITAÇÕES

CNPJ sob n° I4.472.792/OOOI-OI, com sede,à Avenida Brasil n° 282,
Publicado por:

Bemadete Maguerovski dos Santos

Código ldentificador:EABF8B45

Centro, Piên/PR, neste ato representado pelo Diretora Executiva, Sra.
JACQUELINE NIEZER, brasileira, portador da Cl n° 2.773.176SESP-SC e inscrito no CPF sob n° 807.891.969-7, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e de outro SULPREV CONSULTORIA E
GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N° 128/2021

privado, inscrita no CNPJ sob o n°ll.370.403/0001-49, localizado na
EXTRATO DE CONTRATO

Rua Antônio Nunes n° 1100, Jardim América, Maffa/SC, CEP:89300-

CONTRATO N° 128/2021

670, Fone/Fax: (47)3642-6457, e-mail Sirleirechetelo@.hotmail.com:
neste ato representada por SlRLEl BRAZ WEGRZYNOVSKl
RECHETELO, inscrito no CPF sob n° 750.982.029-49, doravante
denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem FIRMAR

Modalidade: Inexigibilidade 62/2021
Contratado: GILDA HASQUEL DA SILVA

TERMO ADITIVO ao Contrato n° 002/2020, nos termos da Lei n"
8.666/93 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as

CPF: 021.885.889-24

partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Protocolo: 3269/2021

Objeto: Locação de terreno em perímetro urbano, com área de 723,35
m^ e área construída de 500 m^ que consiste em um barracão em
estrutura metálica coberta, situado a Rua Belo Horizonte, na quadra 2,
no centro do município de Piên, cadastro municipal
01.01.002.0233.001, matrícula n" 17.085 Registro de Imóveis de Rio
Negro, para utilização da Secretaria Municipal de Saúde.

Cláusula Primeira: Os prazos de vigência e execução deste contrato

ficam prorrogados por mais 12 (doze) níeses a partir de 31 de
dezembro de 2021.

Cláusula Segunda: Em razão da prorrogação ora ajustada, o contrato
fica acrescido em mais R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Valor: RS 66.000,00 (Sessenta e seis mil)

Prazo de Vigência: 12(Meses).

Cláusula Terceira: Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato

Data de assinatura: 20 de dezembro de 2021.

original.

COORDENAÇÃO DE CONTRA TOS.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente
instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se a
cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

COMPRAS E LICITA ÇÕES
Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos

Piên/PR, 15 de dezembro de 2021

Código ldentificador:EC10ED70
JACQUELINE NIEZER

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATO N° 003/2021 PIÊNPREV

Diretora Executiva-PIÊNPREV
Contratante

Publicado por:
Bemadete Maguerovski dos Santos
Código ldentificador:874069F8

CONTRATO N° 003/2021 PIÊNPREV
Modalidade: Dispensa de Licitação 009/2021
Contratado: MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA EPP
CNPJ: 22.687.467/0001-94

www.diariomuniclDal.com.br/amn
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Detalhes processo lícitatório
—Informações Gerais-

Entidade Executora MUNICIPIO DE PIEN
Ano* 2021

N® licitação/dispensa/inexigibiiidade*

171

Modalidade* Processo Dispensa

Número edital/processo* 171/2021
-Recursos provenientes de organismos internacionais/muitiiaterais de crédito-

Instituição Financeira
Contrato de Empréstimo
Descrição Resumida do Objeto* Dispensa Aquisição de 24 (vinte e quatro) Pneus 225/65R16C Goodyear G32,

conforme solicitação da Secretaria de Saúde.

Dotação Orçamentária*

1100110301001420303390303901

Preço máximo/Referência'de preço - 25.920,00
R$*
Data Publicação Termo ratificação 23/12/2021
Data de Lançamento do Edital
Data da Abertura das Propostas
Há itens exclusivos para EPP/ME?
Há cota de participação para EPP/ME?

Percentual de participação; o,00

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais?
Data Cancelamento

CPF: 966354958 fLoQoutt

https;//servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/ami/DetaihesProcessoConipra.aspx

1/1

U3

município DE PIEN - PR
CNPJ: 76002666000140

lE: 1961

Endereço; PRAÇA DO EXPEDICIONÁRIO, 373 - PRÉDIO PREFEITURA
Fone: 41 36321136

CEP: 83860000

Cidade: Piên

Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO
Núrwro

Tipo

Enitido em

Requisição N"

Req. Corrpra N"

9312/2021

Ordinário

22/12/2021

5976

57563

Licitação
Tipo

Nórrero

Processo dispensa

171/2021 de 22/12/2021

Contrato/Aditivo

Seqüência

Aditivo

Contrato

Início da vigência Fim da vigência

Fim da vig. atualizada

Inicio da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor
Fornecedor

Matrícula

CPF/CNPJ

PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME

26940-9

06.880.642/0001-09
Bairro

Endereço

RIO VERDE

AVENIDA IVlARGiNAL PARAGUAI, O
Cidade/UF

CEP

Fone

Coiombo/PR

83405-280

4133334322

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

(3onta CJorrente

001

1622-5

19757-2

Classificação da despesa

SajdoantéríCT)

11 SECRETARIA DE SAÚDE

R$ 80.690,94

11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE
,Valor empenhado

10.301.0014.2030 MANUTENÇÃO DA SAÚDE

R$ 25.920,00

3.3.90.30.39.01 PNEUS

3820

~"Siído atual

00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC. 29/00.-;15%).'

R$ 54.770,94

Do Exercício

Outras informações

"";T .

"/'T '

■•s i .LU'

Histórico ■

Codigo

Nome

23566~

PNEU 225/65 RI 60 G32

Marca

UM

Quantidade

Vaior

Vãior total

UN

24,0000

1.080,0000

25.920,00
Validade

Número

Certidão

CERTIDÃO DÉBITOS TRABALHISTAS

CERTIDÃO FGTB
CERTIDÃO UNIFICADA - RFB/PGFN
Forma de pagamento: em até 30 dias

v:

18/06/2022

57472239/2021

■

, i,

1 l\

■

/ V-V'

-.2021121801080182309572

16/01/2022

'A5D0.7D95.6E5EB228

14/06/2022

,

Local de entrega: RUA BELO HORIZONTE 92 - CEI^Õ/PI&M.
FISCAL DO CONTRATO: DENILSON RODRIGUES "

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

/.iMi.Ksno

CUUDEMIR JOSE DE ANDRADE

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE SARROS
CONTADOR

