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Processo Administrativo n.o 6012021 Dfi

DOTAçAO
Dotações

a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

2021 3411 09.002.08.244. 0400.2033 764 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de
facilitadores de oficinas, para atender as atividades que
serão desenvolvidas com as famílias atendidas pelo Gentro
de Referência de Assistência Social - CRAS.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2410812021às 08h29min do dia 0910912021.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min
do dia 0910912021.

rNícro DA sESSÃo DE DrspurA DE pREÇos: às
09h00min. do dia A910912021.

LOCAL: www.bllcompras.com

VALOR tUÁXtwtO: R$ í6.198,87 (dezesseis mil, cento e
noventa e oito reais e oitenta e sete centavos).

Rua Watfredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43.326G8100 - C.N.P.J. N.o 95.56í.080/000í{0
E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Brírbara - Paraná



ád./3bt.6o) ').
PREFEITURA MUNICTPA DE NOVA SANTA BARBARA

Secretaria Municipal de Assistência Social
c.N.P.J. N.o 19.560.789/000í.63

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social No 087/2021

Para: Secretaria de Administração/Setor de Licitação
Dala:0910712021

Assunto: Abertura de Licilação para Contratação de Facilitadores de OÍicinas

Solicito abeÍtura de licitaçâo para Registro de PÍeços para eventual contratação de pmfissionais para atender as atiüdades que serão

desenvolvidas com as familim atendidas pelo CentÍo de Referência de Assistência Social - CRAS, por um periodo rle Í2 (doze) meses mnÍome
especificações abaixo:

Avonida Walter Guimarâos da costa, no 5í2 - CentÍo - CEP, 86250.000
Fone: (43) 3266ít186 . E.mail socialnabpr@yahoo.com.br

Nova Senta BárbaÍa.PR ê
a\9

Oficina Quant, de
horas

semanais

Quant. de
ProÍissionais

Periodicidade Valor por
OÍicina

Valor da
Empresa

20 horas
semanais 01

*Ensino Médio

Completo e
habilidade

comprovada
por meio de
declaraçoes,

certiÍicados;

minima:

an0s;

ldade

18

R$ 1.200,00
R$ 1.300,55

8Yo

Requisitos
mínimos

Taxa
Administrativa

Máxima

lnformática
Básica e

manutenção

de
computador
es

08 (oito) meses
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BARBARA

Secretaria Municipal de Assistência Social
c.N.P.J. N.o í9.560.789/000't.63

Artesanato
em feltro

20 horas
semanais 0'l

Ensino

Médio

Completo;

mínima:

an0s;

ldade

18

tnOirprnrar.t
conhecimento
de artesanato

em feltro, na
confecção de
flores, animais
com
enchimento,

bonecos ou
oulro
brinquedo

com
enchimento,

bolsas,
sacolas,

costura e
acabamento e
outros tipos de
artesanatos

03 (três) meses

R$ 850,00

R$ 918,92

8Yo

Avonlda Waltêr GuimaÍãos da costa, no 512 - Contro - CEP. 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 . E.mail socialnsbp@yahoo.com.br

Nova Santa Bárbara-PR
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pREFEÍTURA MUNrcrpA DE NovA sANTA ÉÁnsaRA

Secretaria Municipal de Assistência Social
c.N.P.J. N.o í9.560,789/000í.63

que vterem a
ser propostos.

Experiência
profisisonal

comprovada
atravês de
curriculo.

Musicalizaçá

ocanto e
Coral

'16 horas

semanais 01

minima:
anos;

ldade
'18

* Ensino
Médio

Completo e
habilidade
comprovada
de
instrumentos
de percussão,

violã0,
guitarra,

bateria e canto
(coral).

02 (dois) meses

R$ 850,00 R$ 918,92 \Yo

lnformamos que a Fonte de Recurso a ser utilizada será 764, tendo em vista, que as recentes situações de calamidade e emergência
causadas pela pandemia da COVID-19, contatadas pelo acompanhamento e visitas as Íamílias, têm agravado as vulnerabilidades presentes no

convivio das familias mais desprovidas, expondo os diferentes ciclos de vida e os grupos mais vulneráveis às condiçÕes de desproteção, além de
dar visibilidade à necessidade de organizaçã0, adaptaçáo e resposta por parte das políticas públicas. Nesse contexto, a Assistência Social
reconhecida como política pública essencial cujo papel é desempenhar suas atribuiçoes na garantia da proteÇão social pública a quem dela

Avonida Waltor Gulmarâ$ da c@ta, no 5í2 . Contro - CEP. 86250.000
Fone: (43) 3266-ít186 - E-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Bárbara.PR (=
qA,
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BARBARA

Secretaria Municipal de Assistência Social
c.N.P,J. N.o í9.560.789/0001.63

necessitar como direito, tem buscado nas emergências foco no atendimento do público impactado, especialmente na garantia do acesso aos

serviços, projetos, programas e beneÍicios socioassistenciais previstos no SUAS.

Atenciosamente;

ra Ap, Bontorim Valério
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria No 46/2021 - DOE - 2210212021

Avenida Walter Gulmarãos da costa, n0 5í2 . Centro - CEP. 86250.000
Fons: (43) 3266ítE6 . E.mall socialnsbpÍ@yahoo.com.br

Nova Santa Bárbara.PR

oata:t))ttT-lle2fRecebido por:



0{

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊucn txrenua

Nova Santa Bárbara, 1310712021

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência
expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando o registro de
preços para eventual contratação de facilitadores de oficinas, para atender as
atividades que seráo desenvolvidas com as familias atendidas pelo Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para a abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

lêrio
cipal

Rua Waffredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná
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OFICINA VALOR DA EMPRESA TAXA ADM. 8% VAIOR MENSAT
lnformática Rs 1.300,55 Rs 704,04 Rs 7.404,59
Artesanato RS 978,92 Rs 73,57 Rs 992,43
Musicalização Rs 918,92 Rs 73,57 RS 992,43
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Município de Nova Santa Bárbara

Solicitação 136/202'l

NqÍúo Ítp

í36 Contratação de Serviço

SYLTIARA APARECDA BONIORN4 VALERD

07to7t2021 3

Paocaa3o Ga6do

012021

Cô.,9o

65G.5

Loc.l
C690

8

&cro
SecÍetaria do 8êm EstaÍ Sochle do Trabaho

09 Secrelaria iitlnicipal de Assistência Social

Ént .g.

tas

Códlgo
008723

Noma

Oí iciná dê Ârta3anâto €m Í.llío
3and, â caÍla horáÍÍ. d€ 20 (yinle) hot-as semâmis. Rôqubito3 míôimoa: 'En3ino il&io
Comd.toj ldedo minama: 18 eno6: lÍrdBpên.ávd conh.cinêito d. rrl.rrn to !m Í.llr., na
coníacçao dr ÍbÍrr, animeia cdn êrchimonto. boncor olr (xltro txirqu(úo com aíshimanto,
bol3a!, aacdas, co.tur. e acabamêÍ{o e outíúc tipo3 da âí63anator qua va€íÊm a 3aí
pÍopoitos. ExpGíÍhcaa pftriaisoírâl compíoyadâ alrávás d. cuniculo.

OÍhina da líÍormÁtica Bá3icâ ê mânúençâo dê computâdorê3

3êndo a caIga horáíie clc 20 (vinlê) horas Bêmenâi3. Rêqubitoa mínimor: E ino lÉdio
Completo. h.trilidâdô coínpÍovada poÍ mêio dê dêcleraçó... cêrtíi.edo3. ldsd. minims: 1E

anoa;

Uíld.d.
MESES

Clu.nUd.d.
3.00

UnltlÍlo
992./t3 2.977.29

009128

006594

MESES

MÉSES

8,00 1.404,59 11.236,72

2,OO 992,43 1.984.86

TOT'I. 't6.'t 9E.E7

Oíicin. d. i&ric.liz.çáo, Canlo ê Coírl

3êndo â c.Í!. horáÍb d€ 16 (d3arsêis) horas s.íÍraosi.. R.qul.ito3 minimo3: ld.d3 minima: 18

eno3t En3ino lrikio Complêto ê hâbliráde compíoyâdâ da insttumantd dô páÍEua3ão, violâr,
guilaÍrâ, bat6rú 6 canto (coÍal).

Eíitô p.Í: ElriíD CrirhrE ldtr rE 'ns&: 5527 p 1fi7rM1 133223

00í Lote 00t
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

coRREspoNDÊucn lHrenNA N. o8s/2021

Nova Santa Bárbara, 1510712021

Senhora Contadora:

Tem esta Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para o registro de preços para eventual contrataçâo de facilitadores de
oficinas, para atender as atividades de serão desenvolvidas com as famílias
atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, por um período
de 12 (doze) meses, conforme solicitaçáo da Secretaria Municipal de Assistência,
num valor máximo previsto de R$ 16.198,87 (dezesseis mil, cento e noventa e oito
reais e oitenta e sete centavos). Conforme informado pela Secretaria solicitante, as
despesas serão custeada com recursos da fonte 764.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

EIat c dirk os Santos
Setor de Licita es

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb,pr.go!.br - www-nsb l' ov.br

NOVA SANTA BARBARA

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para eventual contratação de facilitadores de
oficinas.



PREFEITURA MUNICIPAL
08NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 15 de julho de 2021

De: Departamento de Contabilidade

ASSU NTO: Dotaçáo orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Conespondência lnterna n" OgSl2O21

que solicita Dotações orçamentárias para o registro de preços para eventual

contratação de facilitadores de oÍicinas, para atender as atividades que serão

desenvolvidas com as famílias atendidas pelo centro de Referência de Assistência

Social - CRAS, encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de uza Ca pos Almeida
Contador

Rua WatfÍedo Bittencourt de Moares n0 222, Íone 43.32ffi.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.OBO/OOO160
E-mail: pmnsb@nsb.or.sov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Recebido por: Ort"-
aNome

Para: Departamento de Licitação

[le,Lntt
data
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'ynicípio de Nova Santa Bârbara -202'l

Saldo das contas de dâspesa

Calculado em: í5107/202í

)
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E ú/64 l@/!SrG/1g T.íubil'ji.s ôSistíla ÚÍicodâÁ33r3ülEiá Socid - SUr"s. (COVIO-1g)

EA (D7ô4 l{ruÍpft/rÉ7íg Tím§ÍíêíEi6 óSisrdrE ÚdêoêA3sisr&Eia§eid - suAs - (covtDng)
0@

0,@

o,@

0,@

0.o

qq,

0,@

40m,(D

/l0.@,o

0,@

zlo@,@

{q@o

O.bôcádro r5O72@1
C.nra ó ê6p6€. 31 r

Eíiúdo po. t.aÍila ô So-câ Crrpc AíEô íE ssà 55C7 , 15o7tru1134A
E - G.!ro (b í(íie ô êãcicio/ EÂ. Gí+o ê í6rô ô sqcicrc rrúrúÉ

c.9

q0 lo_m.@

3l0.0@,d)

o,@

0,@

40.@.l)0

400@,00

/O.@,d) 1lo,@0,@



PREFEITURA MUNICIPAL 10

NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊHcn trurennn

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1510712021.

Prezada Senhora,

Em atençáo à correspondência expedida pela Secretaria Municipal
de Assistência, solicitando o registro de preços para eventual contratação de
facilitadores de oficinas, para atender as atividades de seráo desenvolvidas com as
famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, por um
período de 12 (doze) meses, num valor previsto de R$ í6.198,87 (dezesseis mil,

cento e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), sendo que foi informado pela

Divisão de Contabilidade a existência de previsáo orçamentária.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitaçáo a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C na Lud ntos

Setor de LicitaçÕes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (043) 32óó.8100 - C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60

E-mail: licitacao@nsb-pr.eov.br - Nova Santa Barbaia - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO NE 09912027

Assunto: Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento de

facilitadores de oficinas, para atender as atividades que serão

desenvolvidas com famílias atendidas pelo CRAS - Centro de Referência em

Assistência Social.

Solicitante: Setor de Licitação.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou

contratação de serviços, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi

modernamente consagrada na Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988 no arÍ.37, XXl, que diz que "ressalvados os casos

especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão

contratados mediante processo de licitação pública...". Corroborando com

isso, o Congresso Nacional elaborou a Lei 8.666/93, mais conhecida como

Lei de Licitações.

11

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório

a ser adotada para registro de preços para eventual e futuro fornecimento

de facilitadores de oficinas, para atender as atividades que serão

desenvolvidas com famílias atendidas pelo CRAS - Centro de Referência em

Assistência Social.



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente, pois as

vantagens de sua utilização são enormes, principalmente pelo fato de sua

ampla publicidade atrair inúmeros licitantes, o que não ocorre, por

exemplo, na modalidade convite. Com o pregão, os licitantes têm a

oportunidade de exaurirem suas propostas e, ao final, vence o que

conseguir cotar o menor preço.

Diante das considerações acima, por se tratar de um contratação de serviço

considerada comum, cuja escolha pode ser feita tão somente com base nos

preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitarem

de avaliação minuciosa.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, seja em sua

forma eletrônica ou presencial, visando a contratação pretendida.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bár ra, 10 de agosto de 2021.

Carmen Cortez Wi lcke n

t2

Procuradoria Juridica

,1
,lob
),

l*
'll
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PREFEITURA ÍVIUNICI PAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Anexo ao presente, Portaria n" O23l2O2l, nomeando a
Pregoeira e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Editâl de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara,

c q téflo
icipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná

Tendo em vista, âs informações, bem como,
considerando o Parecer Juridico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçào sob a modalidade de PREGÃo ELETRÔNICO t" 37/20/21, que tem
por objeto o registro de preços para eventual contratação de facilitadores de
oficinas, para atender as atividades que serão desenvolvidas com as famÍlias
atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS,
normatização de procedimentos administrativos, consuitas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n"
10.520, de 17 l07 l2OO2,Lei Federal n'8.666, de2ll06l1993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal no 3.555 de OBlOBl2000, Decreto Federal
n" 3.697 , de 2l I ),2 I 2OO0 e demais legislações pertinentes.

08l2o2t.



1[PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1610812021.

Prczada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital, minuta da ata de registro de
preços e minuta do contrato do Pregão Eleúônico n" 3712021 , cujo objeto é o
registro de preços para eventual contratação de facilitadores de oficinas, para
atender as atividades que serão desenvolvidas com as famílias atendidas pelo
Centro de ReÍerência de Assistência Social - CRAS, em atendimento ao disposto no
parágrafo únÍco, art. 38, da Lei n" 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine dos S tos
Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, CentÍo,I 43. 3266.8100 E - 86.250-000 -Nova Santa Bárbara,

Paraná -,E - E-mails - licitacao@nsb.pr€olbr - www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA

Processo Administrativo ne 6O/202!

Pregão Eletrônico ne 37/202t

Objeto: Registro de preço para eventual contratação de facilitadores de

oficinas, para atender as atividades que serão desenvolvidas com as

famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.

Origem: Setor de Licitaçôes

PARECER JURÍDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Pregão Eletrônico ne 37l2OZl, o qual tem por objeto o registro

de preço para eventual contratação de facilitadores de oficinas, para

atender as atividades que serão desenvolvidas com as famílias atendidas

pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.

o pregão é regido pela Lei ne 10.520/2002, o Decreto ne 3.555/2000, o

Decreto 1e L0.0241t9 [poro pregão no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ne 8.655/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne t0.52012002, que assim dispõe:

| - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento
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NOVA SANTA BARBARA

ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições

referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado

pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos serviços a serem

licitados, e

lV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de

apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e

lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a

habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos

autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame,

ou, se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas

pela Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Jurídica, devidamente autuado, em

um volume, contendo a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência

Social - CRAS, após o departamento competente procedeu ao

levantamento dos valores a serem praticados, a fim de formar diante do

que determina a legislação parâmetros para compor os Preços máximos

dos serviços a serem contratados e da despesa total, o setor contábil

procedeu a levantamento e planilha de cálculos envolvendo a

contratação, para definir matriz de risco conforme determina, bem como
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NOVA SANTA BARBARA

indicou dotação orçamentária para fazer frente a despesa pretendida, a

procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a ser adotada, no

caso pregão seja em sua forma presencial ou eletrônica e finalmente a

autoridade competente determinou a continuidade do processo e

elaboração do edital convocatório na modalidade pregão eletrônico.

Denota-se que a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ns LO.52O(2OO2, do

Lei ne 10.024/19 e, subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.

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

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento,

estando o edital convocatório, bem como a minuta do contrato/ata de

registro de preço aprovada por esta Procuradoria Jurídica.

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

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos, nos termos da Lei ns 10.52012002, c/c o parágrafo único do

art. 38 da Lei ns 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da

Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como

aqueles de ordem financeira ou orçamentária, nem mesmo de apuração

de valores e custos referentes a contratação, cuja matriz de risco incumbe

ao setor contábil e cuja exatidão deverá ser verificada pelo setor

responsável e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

t?

Nova Santa Bárbara, 20 de agosto de202t.
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AVTSO DE L|CITAÇAO
pnecÃo elerRÔrutco n.o 37t2021

Processo Administrativo n." 6012021

Objeto: Registro de preços para eventua! contratação de
facilitadores de oficinas, para atender as atividades que serão
desenvolvidas com as famílias atendidas pelo Centro de
Referência de Assistência Social - CRAS.

Tipo: Menor Preço Por Lote (Menor Taxa Administrativa).

REGEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2410812021às 08h29min do dia 0910912021.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do
dia 09/09/2021.
rNÍcto DA sESSÃo DE DrspurA DE pREços: às 09h00min.
do dia 0910912021.

LOCAL: www.bllcompras.com

lnformações Complementares: Poderá ser obÍidas em horário de
expediente na Prefeitura Alunicipal de Nova SanÍa Bárbara, sffo â
Rua Walfredo Bittencouft de Arloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br

Nova Santa Bárbara, 23108t202 lA
gO

p

P}
,.loo crl

Ir-ró^"*óffi
Polliny§mere Sotto

Pregoeira
Portaria n" 02312021

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222,Centro,7 43.3266.8100, I - 86.250-000

Nova Santa Biárbara, Paraná - E - E-mails - Iicitacao@nsb.pr=eov.bf - www.nsb v.br

Preço Máximo: R$ í6.'198,87 (dezesseis mil, cento e noventa e
oito reais e oitenta e sete centavos).

I

*tú99 7t
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

PREGÃO ELETRÔNICO NO 37/202í - SRP
Processo Administrativo n." 6012021

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitaçôes por meio do e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A falta de remessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime está Pregoeira da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pêrtinêntes ao certame licitatório.

\1^""r^, ,#
Pol Simere Sotto

Pregoeira
Portaria n" 02312021

1
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARAI,JA

PREGÃO ELETRÔNICO N" 37/2021 - SRP
Processo Administrativo n." 6012021

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de facilitadores de oficinas, para
atender as atividades que serão desenvolvidas com as famílias atendidas pelo Centro
de Referência de Assistência Social - CRAS.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pelo tel/ fax

Carimbo Padronizado da Empresa

')

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Novâ Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - itac sb T, - wwrv.nsb .or'.pov.br
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EDTTAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N'37/2021 - SRP
Processo Administretivo n." 601 2021

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Complementar Federal n.o

12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n"
8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00 e N' 5.450i2005, Decreto Municipal no 04'112009,

Decreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de
21 de junho de 1993, com as alterações posteriores.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 2410812021 às 08h29min do
dia 0910912021.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do dia 09/09/202í.
tNícto DA sEssÃo DE DtspurA DE pREÇoS: às oghoomin. do diao9lo9l2o21.
LOCAL: www.bllcompras.com

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregáo Eletrônico para registro de preços

para eventual contratação de facilitadores de oficinas, para atender as atividades que

serão desenvolvidas com as famílias atendidas pelo Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de

Assistência Social, conforme descrito no Anexo 01 do edital.

ANEXO 08

ANEXO 09

Termo de Referência;

Minuta da Ata de Registro de Preços;
Minuta do contrato;
Exigências para Habilitaçáo;
Modelo de Declaração de ldoneidade;

Modelo de declaraçáo de fato superveniente impeditivo de habilitação;

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da

empresa empregadora;
Modelo declaração de náo parentesco;

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de

3
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa BiáÍbaÍa, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br nsb v.br

PREFEITURA MUNICIPAL

.\.

LICITACÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIOUAL (MEII (LC í4712014}.

O MUNICIPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA, Estado do paraná, atraves da pregoeira,

designada pela Portaria no 02312021, torna público, para o conhecimento dos interessados,
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREçO POR LOTE (MENOR TAXA ADMINISTRATIVA), destinado ao recebimento de
propostas objetivando o REGISTRO DE PREÇOS dos itens relacionado no ANEXO 0í do
edital para eventual contratação de facilitadores de oficinas, para atender as atividades
que serão desenvolvidas com as famílias atendidas pelo Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS, para suprir as necessidades da Sécretaria Municipal de
Assistência Social.

Compóem este Edital os seguintes anexos:

ANEXO Oí

ANEXO 02
ANEXO 03
ANEXO 04
ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07
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ANEXO ,IO

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Micro empresa ou empresa de pequeno porte;

Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital

1

1.1

1.2 Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nova Santa Bárbara,
denominada Pregoeira, mediante a inserçáo e monitoramento de dados gerados ou

transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil. (www.bllcompras.com).

1.3 Devido à preferência dada as MEs, EPPs, MEls, não será aplicado o disposto nos
aÉigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar í23106, será adotado apenas o
critério de menor taxa.

2, RECEBIMENTO EABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO

2.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a
inscrição e cadastramento e a abertura da proposta, atêntando também para a data e
horário para início da disputa.

3. CONDrÇOES PARA PARTTCTPAÇÃO

3.1. Esta licitacão é excl siva para participacão de Microempres íMEl. Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e/ou Microemoreendedor lndividual ÍMEll. qualificadas
como tais nos termos do artioo30daLei ComDlementar n.o '123120O6. com as
alteracões da Lei Com lementa r n.o 147120'14.

3.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentaçáo exigida para o respectivo cadastÍamento junto a Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil;

3.3 E vedada a participação de empresa em Íorma de consórcios ou grupos de empresas;

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou
declarada inidônea pela Administraçáo Públlca ou impedida legalmente.

3.5 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões
do Brasil, telefone: (41) 3097-4600 - até horário fixado neste edital para
apresentação da proposta e início do pregão.

3.6 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e
credenciamênto do licitante, até o limite de horário previsto, e inserção no sistema
da taxa administrava ofertada.

3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a

Bolsa de Licitaçõês e Leilóes do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente
aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela

l

DrsPostÇoEs PRELTMTNARES

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de
Licitações e Leilôes do Brasil.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll, da Lei nofornecida emitida
10.520t2002.

4.

4.1

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta de Menor

Taxa Administrativa;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a

contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a

aplicação de penalidades previstas na legislação.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAçOES DA BOLSA OE LICITAçOES E

LEILÕES DO BRASIL

5.1

A participação do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de corretora

contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em

campo próprio do sistema, pleno conhêcimento, aceitação e atendimento às

exigências de habilitaçáo previstas no Edital.

Êa Poderão participar da presente Licitação pessoas que atuem no ramo pertinente

ao objeto da prêsente licitação e quê atendam a todas as condiçóes exigidas na

Lei no 10.520/02, na Lei n' 8.666/93, Lei Complementar n' 12312006 e Lei

Complemêntar n" 14712014 - Exclusivo ME/EPP.

5.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de e

lances sucessivos, em nome do licitante, somente se dará medianle prévia deÍinição

de senha privativa.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000

5

)

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitaca nsb t' v.br - rvrvrv.nsb .or'.sov.br

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame se.á conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que

terá, em especial, as seguintes atribuiçóes:

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do

instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer corretora

de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brâsil, ou pela própria

Bolsa de Licitações e Leilóes do Brasil, atribuindo poderes para formular lances e

praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras do site:

www.bllcompras.com

5.5 A chave de identificaçáo e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em
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5.6

õ.2

NOVA SANTA BARBARA
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É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou poÍ seu repre§entante, não cabendo a

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

O credenciamento do fornecedor e de seu reprêsentante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunçáo de

capacidade técnica para realização das transaçôes inerentes ao pregão eletrônico;

PARTICIPAÇAO
A participaçáo no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal

e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de

mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e

encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,

observados data e horário limite estabelecidos.

Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou

da desconexão do seu representante;

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser

esclarecida pelos números (41) 99895-7í99/ 99215-9153/ 99946-2689/ 3097-4600,

e-mail: contato@bll. orq. br, ou através de uma corretora de mercadorias associada

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

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

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelêcidos neste

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especiÍicaçôes técnicas

exigidas no Termo de Referência.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente

estas participarão da fase de lances.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira

e os licitantes.

lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente

7.

7.1

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.

7.4.

7.5.

6

5.7

qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado
ou por iniciativa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil;

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100,8 - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvu'.nsb.pr.gov.br
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1.6.

NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PÁRAh]A

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e da taxa consignada no registro.

O lance deverá ser ofertado pela TAXA ADMINISTRATIVA de no máximo 8%,
admitindo-se taxa zero ou negativa,

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sêssão e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

Será adotado para o envio de lances no pregáo eletrônico o modo de disputa
"abeúo", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogaçóes.

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos

dois minutos do período de duração da sessão pública.

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Náo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessáo
pública encerrar-se-á automaticamente.

Encerrada a fase competitiva sem que hala a prorrogaçáo automática pelo sistema,
poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o

reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução da melhor taxa.

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

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

No caso de desconexáo com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos

participantes, no sítio eleÍônico utilizado para divulgação.

O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE (MENOR

TAXA ADMINISTRATIVA), conforme definido neste Edital e seus anexos.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá a proposta inicial.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será

aquele previsto no art. 30, § 20, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

No pais;

Por empresas brasileiras;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000

7.10.

7.7.

7.12.

7 .13.

7.16

7.15.

7

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov-bt - rvww.nsb r. v.br

7.8.

'7.9.

7.11.

7.14.

1.11.

7.18.

7.19.

1 .19.1 .

1.19.2.
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7.19.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

País;

1.19.4. Pot empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislaçâo.

7.20. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico

dentre as propostas empatadas.

7.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessáo pública, a pregoeira deverá

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha

apresentado a menor taxa administrativa, para que seja obtida melhor proposta,

vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.21.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

7 .21.2. A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três)

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando

necessários à conflrmaçáo daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

'7.22. Após a negociaçáo, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8. DAACEITABILIDADE DAPROPOSTAVENCEDORA.

8.í. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade da taxa

administrativa em relaçáo ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 70 e no § 90 do art. 26

do Decreto n.o 10.02412019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar taxa final superior

ao máximo fixado (Acórdão no 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar taxa

manifestamente inexequível.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os

indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessáo pública para a realização de

diligências, com vistas ao saneamenlo das propostas, a sessão pública somente

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob

pena de não aceitação da proposta.

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e
justiÍicada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela

Pregoeira.

8-* Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que

contenham as caracteÍísticas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - ,E - E-rnail - licitacao@nsb.pr.gov.br n b I ov.br
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fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeirâ examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat' a

nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistemâ êlêtrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtençáo do
MENOR TAXA ADMINISTRATIVA, vedada a negociação em condições diversas das
previstas neste Edital.

8.10. Também nas hipóteses em que a Prêgoeira não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido a MENOR TAXA
ADMINISTRATIVA.

L
9.1.

9.1,1

9.1.2

9.2.

8.í1

8.12

93

9.4

9.5

10.

í0.1

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a

habilitaçáo do licitante, observado o disposto neste Edital-

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E' - E-mail- licitacao@nsb.Brgqubr - n b. ov.br'

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEOORA

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
03 (três) horas, a contâr dâ solicitaçáo da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para

fins dê pagamento.

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicaÇão de eventual sanção à Contratada,
se for o caso.

Todas as especificaÇões do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

A oÍerta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,

sem conter alternativas de qualquer outra condiçáo que induza o julgamento a mais

de um resultado, sob pena de desclassificação.

A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

DO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS

A proposta original e os documentos relativos à habilitaçáo exigidos no anexo 04,

deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da
9
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11.

11.1

t2.

12.1

12.2

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÁRANA

data da sessão pública virtual, para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
Setor de Licitaçóes, localizada na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cento
- Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000. O não cumprimento do referido
prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se
assim, para a segunda colocada.

HABILITAÇAO
Conforme ANEXO 04.

DOS RECURSOS

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizaçáo fiscal e trabalhista da
licitante, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisáo(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

Havendo quem se manifêste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)

dias para apresentar as razóes, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo

sistema êlêtrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de

aprovêitamento.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no

endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.2.1. Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.

12.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intençáo de recorrer importará
a decadência desse direito-

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

l3.l.l

13.1.2

A sessão pública poderá ser reaberta:

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realizaçáo da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitação da Menor Taxa Administrativa classificada ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços e/ou
contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1o da LC no 12312006. Nessas hipóteses,

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da

etapa de lances.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E, - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvwrv.nsb.pr.gov.br
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'13.2. Todos os licitantes remanescêntes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.
14.1

DA ADJUDTcAÇÃo E DA rouor-oolçÃo
O objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

14.2. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenÇão de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

í5. DOS PRAZOS E LOCAL DA PRESTAçÃO DOS SERVIÇOS
í5.1. O prazo para início da prestação do serviço e de 2 (dois) dias úteis, contados a partir

da assinatura do contrato.

í5.2. Os serviços deverão serem prestados no Centro de Referência de Assistência Social -
CRAS, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 1 19 - Centro - Nova Santa
Bárbara - PR.

PAGAMENTO
O pagamento será feito mensalmente, até o í0o dia útil subsequente à prestação
dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão
expedída conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b"

e "c" do parágraÍo único do artigo í 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições
instituídas a título de substituição, e às contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros e

Certificado de Regularidade de Situaçáo .iunto ao FGTS;

16.2. A empresa vencedora deverá apresentar a relação nominal dos proÍissionais
contratados, Íazêndo juntar cópia do contrato de trabalho e/ou do respectivo
registro na CTPS, cópia dos dêpósitos bancários referente aos salários pagos
no mês de reÍerência ao profissional, cópia das guias que comprovem os
recolhimentos previdenciários e fundiários devidos com base na contratação
adotada pela empresa, cópia da folha ponto e/ou de frequência do profissional
que demonstrem a regularidade do serviço prestado devidamente atestado
pelo fiscal que acompanha o contrato em nome do Município de Nova Santa
Bárbara.

16.2 Dotaçõesorçamentárias

Dotações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, E 43.3266.8 100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - I icitacao@nsb.pr. gov.br' - rvrvrv. n sb.DI€ey.bI
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14.3. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara,
para os procedimentos de adjudicação e homologação.
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DO REGISTRO DE PREÇOS
Após a homologaçáo do resultado da licitação e âdjudicaÇão do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro da taxa administrativa e dos fornecedores
correspondentes mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO 02)
pela Prefeitura e pelos classiflcados do certame, ficando vedada à transferência ou

cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros.

17.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a emprêsa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresêntado sua
proposta Íinal, como ato concreto. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê-
lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na

ordem de classificação.

17.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços ou do contrato.

DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 ldozel meses, a

contar da assinatura da mesma, com validade e eficácia legal após a publicaçáo do

seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

17.

17 .1

18.
'18.í

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000

Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes

Funcional programátíca Fonte
de
recurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

2021 3411 09.o02.o8.244.0400.2033 764 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

Nova Santa Bárbara, Paraná - ,tr - E-mail - C orânsh T v.br - rvrvrv.n I v.br
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17.3. A efetivação da contratação se caracterizará pela emissão do contrato.

19. DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS
19.í. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não

mantiverem a proposta, forem os 1.o colocados de cada item e náo assinarem a Ata de

Registro de Preços ou o contrato, não cumprirem os prazos de execução,

comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude
fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, resguardados os procedimentos legais,

sofrer as seguintes sançóes, a critério da AdministraÇão, isolada ou cumulativamente,

sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:
| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;

ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência:
lV - Multa de í0% (dez por cento) do valor estimado da contrataçáo, aplicada nas

hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

V - Suspensáo temporária do direito de licitar ou de contratar com a AdministraÇão

Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a

Autoridade que aplicou a penalidade.

Vl - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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19.3. Não será aplicada multa sê, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.

19.4. O descumprimento total ou parcial das obrigaçôes assumidas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo
órgão ou entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá
acarretar, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de
recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou
em atraso, até o máximo de 1Oo/o (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da

contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento náo realizado
pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma
vez comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.

'19.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.

19.6. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilizaçáo do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à Administraçáo.

20.

20.1

20.2.

20.3.

DtsPostÇoES FtNAts

Esta Prêfeitura reserva-se no direito de optar pela adjudicação à empresa colocada
em segundo lugâr, ê assrm, sucessivamente, se a primeira colocada não apresentar

os documentos exigidos ou não atender as qualificações do presente edital,
sujeitando-se a empresa recusante às penalidades legais cabíveis.

A critério da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, a presente licitação poderá

ser anulada ou revogada, no todo ou em pârte, sem que caiba reclamaçâo ou

indenização.

As instruçôes estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos

que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura da Ata de Registro de

Preço. Alegações de desconhecimento destâs instruções, bem como das disposições

legais acima especifrcadas, náo serão aceitas como razóes válidas para justificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitaçáo

e/ou propostas

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das lnformações prestadas

e dos documentos apresentados em qualquêr fase da licitação. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçóes nele contidas

implicará a imediata desclassificaçáo do proponente que o tiver apresentado, ou,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, [3 - 86.250-000

20.4

Nova Santa Bárhara- Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eor'.br n l' ov.br
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19.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa previa do interessado, no prazo
estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

PREFEITURA I\'IUNICI PAL
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20.5. E facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complemêntar a instrução do
processo;

20.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais devêrão
Íazê)o no pÂzo determinado pela Pregoeira, sob pena de
desclassificaçáo/inabilitação;

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta;

20.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o
interesse da Administração, a Íinalidade e a segurânça da contratação;

20.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicaÇão quê comprove o recebimento ou,

ainda, mediante publicaçáo no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara;

20.10. A participação do proponente nesta licitaçâo implica em aceitação de todos os termos
deste Edital;

20.1l. Náo cabe à Bolsa de Licitaçôes e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas

obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à

forma e às condições de execução dos serviços e quanto à quitação financeira da
negociaÇão Íealizada;

20.13. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 8hs00

às 17 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no endereço Rua

Walfredo Bittencourt de Mores, 222, cento, Nova Santa Bárbara, Paraná, para

melhores esclarecimentos.

20.14. A documentação apresentada para Íins de habilitação da empresa vencedora Íará
parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;

20.í5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeÇa â

realizaçâo do certame na data marcada, a sessáo será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente

estabelecidos, desde que não haja comunicaçáo da Pregoeira em contrário.

Rua Walfredo Bittencourt de Morâes n'222, Centro, Ê 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail - I icitacao@nsb.pr. gov.br - lvrvrv.nsb.ptlgqy-h
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caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis;

20.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
Edital será o da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que

está vinculado a Pregoeira;
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20.f 6. O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ í6.í99,g7 (dezesseis mil, cênto
e noventa e oito reais e oitênta e sete centavos).

20.17. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela pregoeira, nos termos da
legislação. pertinente.

Nova Santa Bárbara, 23lOAl2O21.

ct

A^*a-ÔM
Pol Simere Sotto

Pregoeira
Portaria n' 02312021

Sylm a lério
Secretária Municipal de Assistência Social
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ANEXO Oí - TERMO DE REFER NCIA

I - OBJETO / JUSTIFICATIVA

í.í - A presente licitação destina-se ao registro de preços para eventual contratação de facilitadores de oficinas, para atender as atividades que serão
desenvolvidas com as familias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, em atendimento a solicitação da Secretaria

Municipal de Assistência Social, de acordo com as caracteristicas descritas neste Termo de Referência e demais anexos;

1.2 - Em caso de divergência existente entre as especificaÇóes dos itêns que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificaçóes constantes

deste Termo, prevalecerão as últimas.

2 - ESPECTFTCAÇ ES DOS PRODUTOS/ PREçO ESTIMADO:

Periodicidade Valor
Bruto Por
Profissio

nal

Valor da
Empresa

Valor
Total

lncluso
a Taxa

(8o/ol

Formação Necessária
Para Prestação dos

Serviços

Descrição da
Oficina

Carga
Horária

Semanal

R$
1.200,00

*Ensino Médio Completo
e habilidade comprovada
por meio de declarações,
certificados;
. ldade mínima: 18 anos;

08 (oito) meses R$
1.300,55

R$
1.404,59

1

lnformática
Básica e
manutenção de
computadores

20 (vinte)
horas

semanais
01

03 (três) meses R$
918,92

R$
992.430'l

' Ensino Médio Completo;
* ldade mínima: 18 anos;

- lndispensável
conhecimento de
artesanato em feltro, na
confecção de flores,
animais com enchimento,
bonecos ou outro
brinquedo com

2
Artesanato em
feltro

20 (vinte)
horas

semanais

Taxa
Administrativa

Máxima (%)

8o/o

8o/o

l6

C,r9
c,l

Número de
Profissionais

N"

R$
850,00
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enchimento, bolsas,
sacolas, costura e
acabamento e outros
tipos de artesanatos que
vierem a ser propostos.
Experiência profissional
comprovada através de
curriculo.

R$
850,00

R$
918,92

R$
992,43

* ldade mínima: í I anos;
" Ensino Medio Completo
e habilidade comprovada
de instrumentos de
percussão, violão,
guitarra, bateria e canto
(corâl).

Musicalização,
Canto e Coral

16
(dezessei
s) horas

semanais

01

8o/o

R$ í6.198 87

2.2. As empresas licitantes que náo se enquadrarem no Regime Tributário do Simples Nacional, terão os valores calculados e apurados na forma de seu

enquadramento legal.

3. DA TAXA ADMINISTRATIVA
3.1. Será admitida taxa de administração de valor zero ou negativa, que significará desconto ofertado sobre o "Valor da empresa".

t7

C,^9
ót

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBÀRA

02 (dois) meses

2.í. Os valores das colunas "Valor Bruto Por Profissional" e "Valor da Empresâ" serão fixos. A proponente devêrá oÍertar a taxa administrativa em
percentual de desconto. não superior a 87o. sobre o prêÇo da emDresa.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
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3.2. No percentual ofertado referente à Taxa de Administração deverá estar incluso todos os custos advindos de encargos trabalhistas, previdenciários,
décimo terceiro, férias, 1/3 de férias, aviso prévio, bem como quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre o objeto a ser contratado, não
sendo licito pleitear nada mais sob esse titulo.

4. Do pRAzo paRl tNÍcto DA PRESTAÇÃo Do sERVtço
4.1. O p"azo para início da prestação do serviço e de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato.

5. PRAZO DE VIGÊNCN DA ATA

5.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da assinatura da mesma, com validade e eficácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

6. DO LOCAL DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS

6.1. Os serviços deverão serem prestados no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 119 -
Centro - Nova Santa Bárbara - PR.

7. TNFORMAÇÕES AD|CtONATS

7 .1 Do pÍazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital de Licitação.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100,8 - 86.250-000 C,A.,
Nova Santa Bárbala, Paraná - E - E-rnail - licitacaoúr)nsb.pr'.sov.br - wwrv.nsb.pt'.gov.br
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ANEXO 02. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O / - PMNSB

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personalidade jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlrc, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Claudemir Valério, R.G. ............................., inscrito no CPF

sob. o no doravante denominado Órgão Gerenciador, em conformidade com a

Lei Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto

Federal n.o 7.89i,2013 e n' 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no

04112009 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as

alterações posteriores, em face da classificaçáo das propostas apresentadas no PREGÃO

ELETRONICO No 37t2O21, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os

preços para eventual contratação de facilitadores de oficinas, para atender as atividades que

serão desenvolvidas com as familias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência

Social - CRAS, oferecido pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG N"

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doÍavante denominado

beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificações, os preços,

os quantitativos na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo

estabelecidas:

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAÚSULA TERCEIRA . DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de í2 (doze) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no

Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

CLAÚSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - lic itacao@nsb.or.gov.br - wrvrv.nsb.nr.gov.br
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, a eventual contratação de Íacilitadores de

- oficinas, para atender as atividades que serão desenvolvidas com as Íamílias

atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para suprir as

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificado no

ANEXO 0í, que integra o Edital de Pregão Eletrônico N.'37/2021, independentemente de

transcrição. O Orgão Gerenciador náo se obriga a contratar os serviços relacionados do

licitante vencedor, nem na quantidade indicada no ANEXO 01, podendo até realizar licitação

especííica para contratar um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condiçóes, o

beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da Lei n" 8.666/93,

reafirmada no art. 7o, do Decreto no 6.906/03.
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As despesas decorrentes desta ata correrão por conta da seguinte dotação orçamentária

CLAUSULA QUTNTA - DA VALTDADE DOS PREçOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da

assinatura da mesma, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da normâ, Art. 57, § 4o da Lei

8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, náo será obrigada a contratar os
serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso

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

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

CLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- automaticamente:
- por decurso de prazo de vigência;
- quando náo restarem fornecedores registrados;
- pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponentê terá o

seu registro cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,

assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos

fortuitos ou de força maior;
- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando a vencedora:
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificaçáo técnica exigida no processo

licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente molivadas e justificadas;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;
- náo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes

desta Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições

estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicaçáo do cancelamento, nos casos previstos, será feita pessoalmente ou por

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que

deram origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉÍMA - DAS OBRIGAçOES OA BENEFICIÁRIA DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

- Prestar os serviços adjudicado estritamente de acordo com as especificaçóes descritas no

Termo de Referência - ANEXO 01, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado
pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela execuçáo inadequada;

DotaÇões

ExercÍci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da despesa Grupo da fonte

2021 3411 09.002.08.244.0400.2033 764 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

20
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iic itacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA IÚUNICIPAL 40

llTl', NOVA SANTA BARBARA
ffii esrrco oo psRaruÁ

CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGAçOES DO MUNICIPIO
Caberá a Prefeitura:
- prestar as informaçôes e os esclarecimentos, atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitado pela beneficiária da Ata;
- rejeitar os serviços prestados equivocadamente ou em desacordo com as orientaçóes
passadas pelo Órgáo Gerenciador ou com as especificaçôes constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01.

Os serviços deverão serem prestados no Centro de Referência de Assistência Social -
CRAS, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 119 - CentÍo - Nova Santa Bárbara -

PR.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será feito mensalmente, até o í0o dia útil subsequente à prestação dos
serviços, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidâo expedida

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

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à DÍvida

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às

contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da

Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às

contribuições devidas, poÍ lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao

FGTS; A êmpresa vencedora deverá apresentar a relação nominal dos proÍissionais
contratados, fazendo juntar cópia do contrato de trabalho e/ou do respectivo registro
na CTPS, cópia dos depósitos bancários referente aos salários pagos no mês de

referência ao proÍissional, cópia das guias que comprovêm os recolhimentos
previdenciários e fundiários devidos com base na contratação adotada pela empresa,

cópia da folha ponto e/ou de frequência do profissional que demonstrem a

regularidade do serviço prestado devidamente atêstado pelo fiscal que acompanha o

contrato em nome do Município de Nova Santa Bárbara. Na existência de débitos junto

aos órgãos citados, a Prefeitura aguardará a regularização por parte da contratada,

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

Bârbara Íarâ o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal

o nome do banco, agência e o N'da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros

dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara
poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, indenizações,

encargos, tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do

Pregão Eletrônico n' 3712021. Nenhum pagamento será efetuado a beneficiária da Ata

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

rea.iustamento de preços ou a correção monetária.

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a

vigência da Ata de Registro de Preços;
- Responder por todo o ônus referente à execuçáo dos serviços, tais como, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da contrataçáo do objeto;

CLÁUSULA NoNA - DA AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAçÃO DOS SERVIçOS

O objeto da presente Ata de Registro de Preços serâo autorizados através da emissão do
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO LOCAL DA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS



41

ll*1,:
... n--- r=-

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARAI.JA

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - ons cottotcÕEs GERAIS A sEREM ATENDTDAS
A beneficiária da Ata deverá (áo) obedecer às seguintes exigências:
- Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução do objeto
contratado.
- Náo veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da

Administraçáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execução da ata de registro de preços todas as condições de
habilitaçáo e qualificaçáo exigidas na licitação.

cLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRA - DAs SANçÔES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento

da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou entidade

usuária, resguardados os procedimentos lêgais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sanÇões:
. Advertência;
. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, em caso de

recusa do 'l.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado

da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não

realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias

corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito de participar de licitaçáo e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicaÇão de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contraditório e ampla defesa.
A aplicaçáo das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de

outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e

danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à

beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuizo das demais sanções cabíveis, sejam estas

administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

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

a) greves;

b) epidemias;
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso

às mesmas:
f) acréscimos de volumes ou modmcações substanciais nos materiais;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - acaoúDnsb ov.br
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g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município.

ctÁusull oÉcrma QUARTA - DAS DtspostÇÕES FtNAts
lntegram está Ata, o edital do Pregão Eletrônico No 37/2021 e a proposta da empresa
classificada em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas oriundas desta
licitação.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,

será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e
pelo responsável pelo acompanhamento da ata.

Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>

Prefeito Municipal - Autoridade Competentê

RG n" .....................

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORN ECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-nrail - licitacao@nsb.pr.sor,.br ov. br
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ANEXO 03 - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

O UUNTCÍp|O DE NOVA SANTI gÁRelRA, pessoa 1urídica de direito público, inscrito no
CNPJ sob n." 95.56í .080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,
222, centro, Nova Santa Bárbara, Paraná , representado por seu Prefeito Municipal Sr.
Claudemir Valério, brasileiro, casado, CPF sob o n.o portador da Carteira de
ldentidade sob o n.o SSP/PR, a seguir denominado CONTRATANTE, e a
empÍesa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&EN DERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, a seguir denominado
CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação
Pregão Eletrônico N' 3712021 , aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos
contratos, as disposiçóes de direito privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de facilitadores de
oficinas, para atender as atividades que serão desenvolvidas com as famílias atendidas pelo
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, tudo conforme especificado no edital
convocatório e proposta apresentada no Pregão Elêtrônico n.o 3712021 e especificado
abaixo.

<ITENS.CONTRATO#T>

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO PARA INíCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIçO
O prazo para início dâ prestação do serviço e de.2 (dois) dias úteis, contados a partir da

assinatura deste contrato.

cúUsULA TERCEIRA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão serem prestados no Centro de Referência de Assistência Social -
CRAS, sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 119 - Centro - Nova Santa Bárbara -

PR.

CLÁUSULA QUARTA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:
a) Pregão Eletrônico No 3712021 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de

ParágraÍo Primêiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos
mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este
contÍato, definirem seu objeto e a sua perfeitâ execuçáo.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e estê contrato,
vale o contralo.
Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas
as atas de reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em
alteraçôes de qualquer condição contratual, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.

CLÁUSULA QUINTA. DO PREÇO
Para a prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obríga
a pagar à CONTRATADA o valor total de R$ <VALORCONTRATO>,

1t
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(<VALORCONTRATO#E>).

CLÁUSULA SEXTA. DO PAGAMENTO
O pagamento será feito mensalmente, até o í0o dia útil subsêquente à prestação dos
serviços, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da F azenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários
relativos às contribuiçôes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do
artigo 1í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçôes instituídas a título de substituição,
e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação
junto ao FGTS;

Parágrafo Único - A empresa vencedora deverá apresentar a relação nominal dos
profissionais contratados, Íazendo juntar cópia do contrâto de trabalho e/ou do
respectivo registro na CTPS, cópia dos depósitos bancários referente aos salários
pagos no mês de referência ao profissional, cópia das guias que comprovem os
recolhimentos previdenciários e fundiários devidos com base na contratação adotada
pela empresa, cópia da folha ponto e/ou de frequência do profissional que
demonstrem a regularidade do serviço prestado dêvidamente atestado pelo Íiscal que
acompanha o contrato em nome do Município de Nova Santa Bárbara.

CLÁUSULA SÉflMA- DAS OBRIGAçÕCS OA CONTRATADA
a) A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, décimo terceiro,

férias, 1/3 de férias, aviso prévio, resultantes da execução do contrato;

b) A inadimplência da contratada, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários,

décimo terceiro, férias, 'll3 de férias, aviso prévio, náo transfere à Administração Pública a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

CLÁUSULA OITAVA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
O prazo de vigência do contrato será de ....... (......) meses, ou seja, até
<DATAFIMVIGENCIA>, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado
por conveniência administrativa, nos termos do art. 57, da Lei no. 8.666/93.

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

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades
previstas, fica sujeita â uma das seguintes sanções:

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

cLÁusuLA DÉcrirA pRTMETRA - DA DorAçÃo oRÇAMENTARTA
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária
havida conta no

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. OO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paranâ, para a solução das
questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem justos e acertados, firma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor,
na presença de duas testemunhas.

Prefeito Municipal - Contratante

RG n" ......

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR. CONTRATO#T&NOME>

CNPJ : <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Contratada

Dotaçóes

2021 3411 109.002.08.244.0400.2033 1764 13 3 90.39.OO.OO lDo ExercÍcio
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Nova Santa Bárbara, <DATAINICIOVIGENCIA>.

Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
Cespesa

da fonte
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ANEXO 04 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

3. REGULARIDAOE FISCAL E TRABALHISTA:
3.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tÍibutários
federais e à Dívida Ativa da Uniáo (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos

tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas'a",'b" e'c" do parágrafo

único do artigo I 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a título de

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos

Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com

efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos

Municipais da sede da proponente, mediante apresentaçâo de Certidáo Negativa de Débito

ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do

licitante na forma da lei;

3.4. Prova de regulaÍidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF.

3.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria

da Receita Fedêral do Brasil,

3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT), nos termos

do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de

1o de maio de 1943;

3.7. Certidão Simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial.

4. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1. Comprovação de aptidão através de no mínimo 02 (dois) atestados Íornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
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í. HABILITAçÃO JURíDICA:
'Í.1. Os documentos necessários à habilitação deverão ser anexados em campo próprio do
sistema da BLL em original ou cópia autenticada, e enviados posteriormente via Correios,
seguindo o prazo constante no item 10.1 deste edital. Todos os documentos deverão estar
plenamente legíveis, com boa resolução e fácil leitura.
1.2. As proponentes devem anexar todos os documenlos abaixo listados:

2.DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO JURíDICA:
2.1. Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alterações;
2.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus admlnistradores, comprovadas por meio
de publicação legal.
Observaçôes: Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última alteração,
se houver, deverá constar além da denominação social, a identiÍicação do ramo de
atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.
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empresa quanto ao objeto da presênte licitação. Não serão aceitos atestados de
empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

5. DOCUMENTAÇAO COMPLEMENTAR:
5.1. Documento declârando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXlll do art. 7' da
Constituiçáo da República Federativa do Brasil de 1988, conformê o que disciplina o inciso V
do aÍL. 27 da Lei n. 8666/í993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 07.

5.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquêr de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO 05.

5.3. Declaraçáo de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser utilizado o

modelo do ANEXO 06.

5.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 08.

5.5. Declaração comprobatória de ênquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, assinada oelo contador da empresa,
conforme modelo do ANEXO 09 do presente Edital.

6. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no 13.726,
é dispensada a exigência de:
6.1 . Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura

com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente

e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;

6.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a

comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
6.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituido por cópia

autenticada pelo próprio agente administrativo;

7. As certidóes e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais

ou fotocópias simples su.ieitas à verificação da autenticidade no sítio correspondenle.

9. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaçáo em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilltação da licitante.

í0. Não será desclassificada a empresa (ME, EPP, MEI) que apresentar documentação
com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e seguintes da

Lei Complementar 12312006 de í 5 de dezembro de 2006.

10.í. Caso qualquer dos participantes (ME, EPP, MEI) aprêsente Certidão ou
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8. As declaraçôes emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser firmadas
por representante legal da empresa.
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documento com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco) dias,
contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo conÍorme
Lei ComplemenlaÍ 12312006 de 1511212006 com as alteraçôes da Lei Complementar n.o

147t20't4.

í0.2. A não regularização da documentação, no prazo prêvisto no &'lo da Lei
Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 8í da Lei 8666/93, de 2í de
junho de 1993, sêndo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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1 1. Toda a documentação apresenlada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos
por órgáos oficiais, omissos quanto ao prazo de validade, serão aceitos por 03 (três) mesês
contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida
neste Edital.


