
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 1. I

ffilffiSiED$€lnA&m@
REGISTRO DE PREçO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
peças automotivas para a manutenção dos veículos da frota
Municipal.

DATA DA ABERTURA: 04/0912013, às i4:00 horas.

DOTAÇÃO:

DOTAÇÓES
ExercÍcio da
despesa

Conta da
despesa

Funcional programática Fonte de
recurso

2013 120 42.001 .04.122. 00302-002 0
2413 340 03.001.04.122.00702-006 0
2013 510 03.001.06. 1 25.00902-008 0
2013 590 04.001.15.122.01 002-009 U

2013 1260 04.003.20.60 1 .02002-01 5 0

02013 1450 05.002. 1 2.361. 02202-017
2013 1460 05. 002. 1 2. 36 1 . 02202-017 103

2013 1470 05.002.1 2.361.02202-017 104

2013 1480 a 5.002. 1 2.36 1 .02202-0 1 7 107

2013 '1485 05.002.1 2.361.02202-017 114
2013 1490 0s.002.í 2.361.02202-017 117

2013 1500 05.002.1 2.361.02202-017
2013 1760 05. 003. 1 2. 36 1 . 02602-020 102
2013 2210 07.001 . 1 0.301. 03202-026
2013 2220 07.001. 1 0.301. 03202-026 303

2013 2240 07.001 . 1 0.301 . 03202-026 325
2013 2470 07.002. 1 0.304.03702-031

2013 2560 08.001.08.244.03902-033 U

2013 3060 08.003.08.243.04402-038 0

136

0

97

VALOR MAXIMO: R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil
reais).

Rua ! /alfredo Biltencourt de ivloraes,222, v" 43.3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001.60

E-mail: licrtacao ilns5.or.sov.L,r - Nova Santa Bárbara - Paraaá
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Data:
íu0ü2013

n2
CORRESPONDÊNCN INTERNA

PARÂ: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBUCOS INTERNO

DE: SECRETARTA DE SERVTçOS pÚBLrcOS EXTERNOS

ASSUNTO: SOUCITAçÃO DE ABERTURA DE UC]TAçÃO PARA COUPRAS DE PEçAS DE

REPOSIÇÃO pARÂ OS VETCULOS DA FROTA UUNTCIPAL

A presente tem a Íinalidade solicitar a Vossa Senhoria, abertura de licitação para

aquisiçâo de peças de reposigâo para os veiculos da frota municipal, com um prazo de validade

de oito meses.

rJ$rA:i,r,-.,

Sendo o que se apresenta para momento, subscrevo-

me.

I rú(

L'

fl,
<7nkM-JOÃO ANTON]O BORTOTN

SECRETÁRIo DASSPE

Nome

REcebido {-tgc
Data
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA n?

c

ESTADO DO PARANA

onkatação de empresa para fornecimento de peças automotivas para a manutençáo dos veículos da
frota Municipal

LOTE í - MATERIAL PARA MANUTENCÃo DE MÁo UINAS PESADAS 5ro cL

Modelo

Mille Fire Flex

Fiat Fionno

Item Veículo Marca Ano Departamento Valor estimado

de Peças

01 Pá Canegadeira Case W2OE 1996 SSPE 20.000,00

02 Moto Niveladora Caterpillar 12E 1972 SSPE 20.000,00

03 Pá Canegadeira Komatsu 2012 SSPE 20.000,00

04 Retroescavadeira JCB Jlu

WA2OO

2012 SSPE '15.000,00

LOTE 2 . MATERIAL PARA MANUTENCÃO DE VEICULOS CHEVROLET 5 t - b

Valor estimado para o lote 1 - R$ 75.000,00

Item Ano Departamento Valor estimado

de Peças

0'1

Veículo Placa

ATW 9738

Marca

Chevrolet

Modelo

Corsa LS 2011 SSPI 6.000,00

02 Saúde 6.000,00

03

Ary 9317

AFV 3684 Conselho Tutelar 4.000,00

2011

2012

2002 SSPI

6.000,00

04 AKE 4146

Chevrolet

Chevrolet

Chevrolet

Corsa LS

Corsa LS

Corsa Super

16

Item Modelo Ano DepaÍtamento Valor estimado

de Peças

9.000,00

01 ARM 9155 2009 Educação

LOTE 3. MATERIAL PARA MANUTENCÁO DE VE|CULOS IVECO

Valor estimado para o lote 2 - R$ 22.000,00

tbo

Veículo Placa

lveco

q

Marca

9.000,00

02 AUL 3640 2011 Educação

Valor estimado para o lote 3 - R$ 18.000,00

nibuslveco

Onibus

(Ci§class

70c16)

(Cityclass

70c16)

ttem Veículo Placa Departamento Valor estimado

de Peças

01 ALP 1844 Educaçàl

Marca Modelo Ano

Fiat Ducato 2004

LOTE 4. MATERIAL PARA MANUTEN cÃo DE vEícULos FIAT ) b'i

10.000,00

02 2005 Saúde 10.000,00

03

DucatoAMT 7386

A[/W 3518

Fiat

Fiat 2006 Saúde 6.500,00

04 1998 SSPEArB 2534

6.500,00

Rua Walfiedo Bittencouí de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail 'licitacao@nsb.pr.eov.br Site - www.nsb.pr.qov,br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
na

ESTADO DO PARANÁ
Valor estimado para o lote 4 - R$ 33.000,00

5- ATERIAL PARA MANUTE DE VE|C s L

Marca

Ano

1977

Rua Waltedo Bittencourt de Moracs no 222. Centro, I 43.3266.1222, X - 86.250-000

5Lr1

2

Item Veículo Placa Ano Departamento Valor estimado

de Peças

01 ABY 8515

Modelo

Kombi

Gol Special

Kombi Flex

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

2001 Educação 8.000,00

02 AQY 8836 2008 Educaçár 9.000,00

03 AJT 7929 2001 Saúde 4.000,00

04 AQE 1328 2008 Saúde 9.000,00

05 ARR 5666 2009 CRAS 9.000,00

06 ALP 3955

Kombi Flex

Kombi Flex

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen Parati

Parati

2004 SSPI 6.000,00

07 AIA 1954 98/99 SSPI 6.000,00

09 ABI 8629 1991 SSPE 3.000,00

10 AHR 1459

Volkswagen

Volkswagen

Gol Furgão

Gol 1.6 't998 SSPE 6.000,00

11 AUL 3638 Onibus 15-190 2011 Educaçtu 12.000,00

12 AVt 4591 Kombi Flex Saúde 9.000,00

13 Gol 1.6

2012

2008 SSPI 6.000,00

Departamento ValoI estimado

de Peças

Item Veículo Placa

LOTE 6. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEíCULOS FORD 5b1 L

AQR 8682

Ano

Valor estimado para o lote 5 - R$ 87.000,00

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

0'l AtM 2667

Marca

Ford SSPE

11.000,00

1998

2010 SSPE

11 .000,00

n')

10.000,00

03

ASO 6328

AVt7427

Ford

Ford

Caminhão

F '12 000

Caminhão

Cargo 1317 E

Caminhão

Cargo 1319

Modelo

2012 SSPE

LOTE 7. MATERIAL PARA MANUTENCÃO DE VE|CULO AMV 5bI\

ValoÍ estimado para o lote 6 - R$ 32.000,00

Valor estimado

de Peças

Item Veículo Placa Marca Modelo Ano Depaítamento

ADC 1662 1992 SSPE

10.000,00

01

Item Veículo Placa

01 AEJ 1566

Valor estimado

de Peças

DepaÍtamento

SSPE

4.000,00

LOTE 8. MATERIAL PARA MANUTENCÃO DE VEICULO DODGE $ b I'1

Marca Modelo

Dodge

Preço máximo do lote 7 - R$ í0.000,00

Caminhão

Dodge

AMV Caminhão

Puma 914

Nova Santa Bárbara. Paraná- E - E-mail lic itacao@nsb. pr. sov-br - Site - www.nsb.pr.sov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

^5NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Valor estimado para o lote í2 - R$ í8.000,00

Valor estimado paÍa o lote I - R$ 4.000,00

!.OIE 9. iJIATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS 5 b,\

Item Marca Modelo Ano Departamento Valor estimado

de Peças

01

Veículo Placa

ANK 6212 Yamaha Motocicleta

YBR 125

2005 SSPI

2.000,00

02 ANK 62,I4 lvlotocicleta

YBR 125

2005 SSPI

2,000,00

03 ARR 9365

Yamaha

Honda Motocicleta

Titan 150

2009 Saúde

2.000,00

LOTE íO . MATERIAL PARA MANUTENCÁO DE VEíCULOS MERCEDES BENZ

Valor estimado para o lote 9 - RS 6.000,00

5b tb

Item Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento Valor estimado

de Pegas

Mercedes

Benz

Ônibus (Masc

Granmini O)

2009 Educação

8.000,00

01 ARo 3602

11.000,00

02 ACO 1174 Mercedes

Benz

Caminhão

1113

1969 SSPE

Mercedes

Benz

Ônibus

Venezal'113

1969 Educação

10.000,00

03 ADP 5OO2

EducaçãoBXC 0013

10.000,00

04

LOTE 1í - MATERIAL PARA MANUTEN DETRATORES MASSEY FERGUSON ç6, ]

Valor estimado para o lote 10 - R$ 39.000,00

nibus 93/94

oF í318

Mercedes

Benz

Modelo Ano Departamento Valor estimado

de Peças

Item Veículo Marca

10.000,00

Massey

Ferguson

2000 SSPE01 Trator

1998 Asso. do Pocinho

10.000,00

Trator Massey

Ferguson

MF 292

26502

Valor estimado para o lote 1í - RS 20.000,00

5b tgLOTE l2.MATERIAL PARA MAI{UTENCÃO DE VEICULO RENAULT

MaÍca Ano DepaÉamento Valor estimado

de Peças

ttem Veículo Placa

18.000,00

ARW 6553 Renault

Modelo

Ambulância

Master

?nna Saúde01

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222. Centro, Z 4j.3266.1222, Z - 86.250-000
Noya Santa Bifubara, Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.or.gov.br - Site - www.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

Total R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais).

n 6NOVA SANTA BARBARA
çbt 1

Marca

0'r ArA 9519 Toyota Bandeirantes 1987 SSPE 8.000,00

Valor estimado para o lote í3 - R$ 8.000,00

LOTE í4. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE TRATOR URSUS lut o

Valor estimado

de Peças

ltem Veículo Placa Marca Modelo Ano Departamento

8.000,0001 Trator Ursus 6012 1997 SSPE

Valor estimado para o lote í4 - R$ 8.000,00

Valor estimado

de Peças

Marca Modelo DepaÍtamento

9bt t

Ano

LOTE í5 - MATERIAL PARA UTENCÀO DE TRÂTOR VALMET

Item Veículo Placa

8 000,00Valmet 785 1997 700 Alqueires01 Trator

Valor estimado para o lote í5 - R$ 8.000,00

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43 3266.1222. X - 86.250-000

Nova Santa Biírbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.pr'eov.br Site - www.nsb.or'sov.br
4

LOTE í3 - MATERIAL PARÂ MANUTENCÃO DE VEICULO TOYOTA

ttem Veículo Placa Modelo Ano Departamento Valor estimado

de Peças
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CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 13l08l2Ol3

De: Departamento de Licitações

Para: DepaÉamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de etnpresa para fornecimento de peças
automotivas para a manutençáo dos veiculos da frota Municipal.

Senhorita Contadora

Tem esta hnalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçâo
orçamentária para contrataçáo de empresa para fornecimento de peças
automotivas para a manutenção dos veículos da frota Municipal, em
atendimento a solicitaçáo da Secretaria de Serviços h:blicos Externos, num
valor previsto de R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ela ne ditk
scttaçõ

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, I 43. 3266.8100, Z - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara.
Paraná - E -E-mails licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Seúoria em data de 1310812013, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas para a

manutenção dos veículos da frota Municipal, em atendimento a solicitação da Secretaria de
Serviços Públicos Externos, num valor previsto de R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito
mil reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

02 - Executivo Municipal;
02.001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0030.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 120.

03 - Secretaria de Serviços Públicos Internos;
03.001 - Secretaria de Serviços Públicos Internos;
04.122.0070.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Públicos Internos;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 340;
06.125.0090.2008 - Divisão de Segurança Pública;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 510.

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
15.122.0100.2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Públicos Externos;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 590;
04.003 - Divisão de Agricultura;
20.601.0200.2015 - Manutenção da Divisão de Agricultura;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1260.

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361.0220.2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1450; 1460:'1470;1480; 1485; 1490; 1500;

003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0260.2020 - Manutenção das Escolas Municipais - FLINDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1760.

07 - Secretaria de Saúde;
07.001 - Fundo Municipal de Saúde;

10.301 .0320.2026 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210.2220;2240;
10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2470.

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br
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001970 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2560
08.003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0440.2038 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 3060;

Sendo o que se apresentapara o momento.

Nova Santa Bárbara, 1310812013.

Atenciosamente,

Laurita Campos
Contadora/CRC 0961o-4

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

NOVA SANTA BARBARA L0

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para : Departamento JurÍd ico

Nova Santa Bárbara, 1310812013.

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria de Serviços
Públicos Externos, solicitando a contratação de empresa para fornecimento de
peças automotivas para a manutenção dos veiculos da frota Municipal, num valor
previsto de R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais) e informado pela
Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da
dotação:

02 - Executivo Municipal;
02.001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0030.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 120.

03 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
03.001 - Secretaria de Serviços Públicos lnternos;
04.122.0070.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Públicos
lnternos;
3390.30.00.00 - N/laterial de Consumo; 340;
06.125.0090.2008 - Divisão de Segurança Pública;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 510.

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.001 - Secretaria de Serviços Publicos Externos;
15.122.0100.2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Públicos
Externos;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 590;
04.003 - Divisão de Agricultura;
20.601 .0200.2015 - Manutenção da Divisão de Agricultura;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1260.

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
05.002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361.0220.2017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1450; 1460; 1470;1480; 1485; 1490;
1 500;
003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0260.2020 - Manutenção das Escolas l\Iunicipais - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1760.

07 - Secretaria de Saúde;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266-8100, E< - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br





PREFEITURA MUNIGIPAL,
NOVA SANTA BARBARA IÍ.

07.001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0320.2026 - [\íanutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2210; 2220; 2240;
10.304.0370.2031 - Bloco de Vigilância em Saúde - Sanitária;
3390.30.00.00 - Material de Consumo;2470.

08 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.001 - Secretaria do Bem Estar Social e do Trabalho;
08.244.0390.2033 - Manutenção da Secretaria do Bem Estar Social e do
Trabalho;
001970 3390.30.00.00 - Material de Consumo; 2560
08.003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0440.2038 - Manutenção do Conselho Tutelar
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 3060;

lnformo ainda que pretende-se fazer um Registro de Preço dos referidos
serviços

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o parecer
juridico

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Ela e Gristi u itk

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266-8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

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



12pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA sANTA eÁnenna
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: pnq11§bÍ@a4!êsam.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitações

PARECER JURÍDICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data

de 13 de Agosto de 2013, visando emissão de parecer sobre o processo de licitação, referente à

Contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas para a manutenção dos

veículos da frota municipal, com um valor previsto de R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil

reais) e a despesa será suportada com recursos das Secretarias Municipais, conforme informação

prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município, atendendo ao contido no artigo 14, da

Lei no 8.666/93.

Houve a manifestação do Departamento de Contabilidade do Município

indicando disponibilidade orçamentária, estando desta forma, cumprido o disposto no artigo 14, da

Lei no 8.666/93, o qual preceitua que: nenhuma compra ou serviço será feita ou contratada sem a

adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu

pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de que lhe tiver dado causa.

Diante do preço máximo e para melhor aproveitamento do procedimento

sempre para garantir a maior competitividade e transparência possível, a licitação deverá ser feita

na modalidade de Pregão Eletrônico ou Presencial, nos termos da legislação em vigor, ou seja, da

Lei Federal n" 8.666/93 e Lei Federal no 10.520 e Decreto 5.450.

E o parecer, S.M.J

Nova Santa Bárbara, 15 de Agosto de 2013

Pereira
oAB/PR 48857
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De: Frefeito Municlpal

Para: §etor de tisitações

Tendo em vista, as informações, bem cortrro,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PREG^Ã,o PIIE§ENCI^&L n" 053/2013 - SRP,
que tem por objeto a contrataçáo de empresa para fornecimento de peÇas
automotivas para a rnanutençáo dos veículos da frota Nlunicipal,
normatizaçáo de procedimentos administnativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, de conformidade corn a Lei Federal n"
10.520, de 17 lA7 l2OA2, Lei Fectreral n" 8.666, de 21 l06l 1993, Republicada
em 06/OT 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08 l2OAO, Decreto Federal
n" 3.697 , de 21 I L2l2AOA e dernais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" Al5l2A12, designandrr os
membros da Cornissáo Fermanente de Licitaçáo e Portaria no 056/2011,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio" Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais d"esta Prefeitura e
onde roais convier para que seja data a devida pubiicidade.

Encaminhe-se ao de Licitação para as
providencias necessárias.

Nova ta Bárbara, I A8 I 2Or3

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, m 43. 3266.8fiA, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Faraná
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PREFEI'TURA MUNICIPAL

NOVA SANTA HARHARA
ESTADo oo paRexÁ

hlova Santa Bárbara, 16108i201

&,
HduardCI fotrontamher d

Fregoeiro
Portaria 056/201 1

e Souua

ís

AVISü mH hrütrAÇA$
pRHffiÃü pRH$ffiht#[At m.0 0s31ft{}1s - sR,p

Ohjeto: tontratação de empresa para fornecümento de peças
autonrotivas para a manultençâo dos veícullos da frota
Municüpal.

Tipo: Maion PencemtuaE de ffiescomto (rnaion ímdfrce), Fon Lote,
sohre a tabela de pneçms do Ststen"na AUffiATffiX"

Receb[mento dos envelopes: Até 04/ü9/2013 às 13:30 horas.

Preço Máxlmo: R$ SS8.üüffi,00 (tnezentos e oitenta e oltm nnEl

reals).

lnfarmaçÕes Compfemenúares: Pode rát ser obficÍas em horária de
expediente na Prefeitura ltiunicipal de A/oya §anÍa Barbara, srTo â
Rua Walfredo Bittencaurt de fittroraes, 222, pelo fone: A xx 43. 3266-
ffi04, ou por E-mail : {içitaçao@msb . pr. qov. br

o';a eriiê,"o
0i .tl3ti/ij'00 i -O

Publrgado

t:

l:-:i'.at

ju., -ç-b.:)2

-95-i
'eil)3'

.,'..: s

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, ffi 4-?. 3266.8100, X - 86.250-0ÜCl

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - !uyly,!§b+I€sy..b1

[nicio do Fnegâo: 04/0$/fl0{3, às 'Í4:00 horas.
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PREFBITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

Departamento JurÍdico

Ref. Pregão Presencial n" 0§3/2OLg - §RP - Contrataçáo de empresa
para fornecimento de peças automotivas para a manutençáo dos
veículos da frota Municipal.

O presente Processo, bem como o Edital convocatório
atende às exigências da Lei Federal no 10.520, de LT lO7 l2OA2, Lei
Federal no 8.666, de 2110611993, Republicada em O6/OT 1L994, Decreto
Federal no 3.555 de 08/OBl2000, Decreto Federal no 3.697, de
2l I L2 I2OOA e demais legislaçôes pertinentes.

Nova Santa Bárbara PR, L 6 IAB /2OL3.

tVersira

urÍdico
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ruffi\fle ffiAruTe ffi&ffiffiAffi&
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL PRHGÃO PRESHNTI,AL ilJ' 53/20,X3 - SRP
ABERTURA DA LICITAÇÃÜ

lnício do Fregão: Dia 04/09/2013, às {4:00 horas.

Protocolo dos envelopes: Âté às 13:30 horas rlo dia 04/09/3CI'!3.

A Prefeitura Municipal de Nova Sarúa Bárbara, através cio Pregoeiro, designado
pela Portaria no 056/2011, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação,
na modalidade PREGÃo pnesENctÀL, do tipo MENoR PREço PoR L0TE ohtido
através da aplicação do MAIOR PERCEhITIJAL DE DESüOI.{TO {maior índice} sobre a

tabela de preços do Sisterna A,udatex, pela natureza do procedimento de REGISTRO DE
PREçOS para contratação de ernpresa para fornecirnento de peças automotivas para a

manutenção dos veículos da frota Municipal, em conformidade com as Leis N' 10.520102,

N' 8.666 de 21106/93 e suas alteraçôes posteriores, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto
Municipal no 041/2009 do dia 04109120A9.

No dia 0410W2A13, às 14:CI0 horas, na Câmara Municipal de lt{ova Santa
Bárbara, sito Rua Antonio Rosa de Almeida no 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR,

será feita a abertura do certame que será conduzida pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,

sendo que as empresas participantes deverão apresentar envelopes fechados e

indevassáveis até às 13:30 horas do dia 04/09/20í3, contendo documentos e proposta

assinada por seu representante legal, no Setor de LicitaçÕes da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo tsittencourt de Moraes, 222, Baura
Centro, Nova Santa Bárbara - PR.

A retirada deste edital poderá ser feita na PREFEITURA MU}IICIPAL DE nnOVA

SANITA BÁRBARA, no Depaftamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222 - Centro, l.lova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 0E:00 às 't2:0CI e das
13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, foneifax (043) 3266-81C)0, pelo email
licitacao@nsb.or.gov.br ou ainda pelo site vunrw,nsb.pr.oov.br

Os esclarecimentos de dúvidas a respeito deste edital de Pregão Presencial

deverão ser efetuados mediante solicitação por escrito, no Departamento de Licitaçôes, sito à
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nlova Santa Bárbara - Estado do Paraná,

das 08:t)0 às 12:00 e das '13:00 às 't7:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou ainda pelo

emall licitaçao@nsb.pr. gov. br

Não serão admitidas nesta licitaçáo: ernpresas suspensas ou innpedidas de licitar

com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, as ernpresas que estiverern em

regime de falência, bem como os çonsórcios rJe empresas (qualquer que seja sua forma de

constituiçâo). §omente poderâo participar desta Iicitaçáo, firmas naçionais, indivirlualmente

cadastradas ou nâo, com o ramo de atividade compatível Êorn o olrjeto do presente edital,

náo sendo admitido consórcio.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, W 43.3266"8i00, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná, - E - E-mail - iiçttaçEtr@lib-plgsrlbr - Site - yruw.ngb.plglly.br
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T. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREçOS, para eventual contratação
de empresa para fornecimento de peças automotiva§, pâra a manutenção dos veiculos
da fnota Munlcipal, confornre especificado no AfolEX0 l, que integra o presente Edital.
1.2. O Município de Nova Santa Bárbara, nâo se obriga a adquirir os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l, podendo até realizar
licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, hipótese enr que, em igualdade
de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 40, da [-ei no

8,666/93 e suas posteriores alteraçÕes.

2. DOTAÇÃO OnçnMÊNTÁRtA
2.1. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

3. DAS IMP[!GI-'|AÇ0ES A0 EDITÂL
3.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou irnpugnar o ato convocatÓrio do

pregão presencial.

3.1.1. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

3.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realizaçáo do ceftarne.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, W 43.3266.8100, X - 86.250-000 2

o-r ES

da Conta i-Ja despesa lFunrional 
programática

I

Fonte d* refurso

201 3 x20 loz.oor .04 1 a2.oo3 oz-aoz 0

201 3 340 los.oor .04:??.00102-006 r1

2013 510 los.oor .06. 1 zs.oosoz-ooa 0

2013 59tl lo+.oor .1 s.1zz.afio2-oo9 il
201 3 1 260 lo+.oos.zo.oo1 .02oo2-01 5 0

201 3 x450 los. ooz. r z. s 61 .ozzo2-o1l 0

?01 3 1460 lcls ooz. r z.961 .02?oz-01 7

201 3 1470 los.r:oz. r e.soi .o22oz-017

2013 los. ooz. r z. s 61 .ozzoz-a17
2013 los. ooe. r z. s 61 .o22az-017 114

201 3 los. ooz. r z. g 61 .ozza2-017 117

201 3 1 500 los.ooz. r z. aü .azza2-017 130

201 3 1 760 los.oos. r z. s61 .oz6o2-i)20 102

201 3 2210 loz.oor . 1 0.301 .03202-026 0

201 3 2220 loz.oor . 1 0.301 .03202-026 303
20't3 224CI loz.oor . 1 0.301 .ffizaz-026 325

201 3 24VA loz.ooa. r o. so4.o87ü2-03 1 497

201 3 2560 los.oor .oB.z44.o3902-033

201 3 3060 los. oos. oe.143. 04402-o3s

Nova Santa Biirbara, Paraná - E - E-rnail - liCÍASES@lgh.PlgSlLbr - Site - www.nsb.Br.gov.br
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4. DA EhjTREGA E AEERTTJRA DOS ENVELOPES

4.1. O envelope No 01 - PROPO§TA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAÇÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de l-icitaçÕes da Prefeitura Municipal de N,tova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 13:30, do dia A$0912013, contendo no anverso destes
(respectivamente) os seguintes dizeres:

ENVELOPE No 0í - FROPOSTA DE PREÇCIS
RAZÃO SOCIAL / CFIPJ
E8{r}EREÇ0 GOMPLETO
PREGÃO PRESENCTAL N" 5312013 - SRP
HNVELOPE No 02 - I{AHIHTAÇAO
RA,UÃO SCIÜIÂ.L / CF,IPJ

ENDEREçO COTUIPLETO

PREGÃO PRESENCIAL N'53/?013 - SRF

4.2. Não será aceito, em qualquer hipótese, a participaçáo de licitante retardatário,
considerado este, aquele que apresentar os envelopes apos o horário estabelecido para a

entrega dos mesmos, oomprovado plor meio do protocolo da Prefeitura M. de f{ova Santa
Bárbara.

5. DO CREDE}.ICIAMENTO
5.1, O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Púlrlica, os documentos
necessários para a formulação de propostas e para a prática de todos os ciemais atos
inerentes ao certame.
5.1.1. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado
por meio de PRCICURAÇAO conl reconhecimento de firma, ou TERIU|O nH-
CREDENCIAMENTO com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o

rnodelo do ANEX0 V!ll.
5.1.1.1. Na hipotese do itern 5.'l ou 5.1.1, o representante deverá apresentan contrato socialz
origlnal ou cópia autenticada da empresa representada.

5.1.1.2. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores nân haverá
necessidade de apresentar cópia do contrato soeial no envelope de l-{abilitação.

5.2. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
apresentação, ao Pregoeiro, de docurnento que comprove sua identiciade, para que
possibilite a conferência dos dados com os docurnrentos in'forrnados no documento de

credenciamento.
5.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

5,4. $omente participará da fase de lances verbais e clemais atos relativos a este pregáo

presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

5.5. Serão desconsiderados os dooumentos de credenciarnento inseridos nos envelopes de

PR0POSTA e/ou l'lAB!tlTAÇA0.
5.6. Os licitantes devenão declarar que estão ern situação regular perante as Fazendâs--
Nacional, Estadual e Municipal, com a seguridade social (INSS e FGTS), bern como atendem

às exigências do eclital quanto à habilitação juríclica, qualificação tócnica e eçonÔmico-

financeira, conforme o modelo do AhIEXO lX.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, ffi 43 " 3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacao@nsb.nr.gov.bl - Site - uu:rugb.pf,gSy-bl
s
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5.7. Declaração de Pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforrne o modelo do *
ANEXO I[I,

5.8. A ausência do representante em qualqr"rer mornento da sessão in'lportará na irnediata
exclusâo do respectivo credenciado, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
5.9. Quando se tratar de rnicro enlpresa ou de ernpresa de pequeno porte será aplicado o
que dispÕe a Lei Complernentan Federal 1?3i2006.
5.9.1. Caso o llcitante queira se valer do reginre difenenciaclo disposto na [-ei Comprlementan
Federal de no 123120A6, devená apreserrtar na sessão cle lieitação GertÍdão Simpltficada ela

Jumta Comercial csnforme a lnstrução h,lsrmativa de no 103/2CIü7 do Departamento f{acional
de Registro do Comércio, além de firmar declaração conforrne rnodelo a ser forneciclo pela
Frefeitura, comprovando ser rnicro ernpresa ou enrpnesa de peqlreno porte. {mocÍelo
declanação AhlHXO lV).
5.10. Filão será permitida a pantlcipação da ermpresa no certanr're lleitatónio no caso de
não existir nejrresentante cnedeltciaclo pela mesnna, presemte no dia e hora designado
para ê Sessão Fública do Fregão Fresencial.

6" M"& PR.CIPÕSTA

6.1. l{o envelope lacrado ldo'l - PRÕPO§TA mH PREÇOS - deverá conten a proposta,
eanitida enr 01 (urna) via, datilografada ou innpnessa, datada e assinada, rubricada em todas
âs suas folhas, elaboracla enr papel tirnbrado cla ernpresa, além dos seguintes elenlentos
necessários à sua elaboraçáo:

o ldentificação (razáo social), endereço e No do Çf,lPJ da proponente;
. Descrição dos materiais cotados, conforme relaçáo detalhada do objeto (Anexo t) e

marcainlodelo;
, Deverá ser informado o valor original do lote SEwI DESCOI.{TO, pois, o cjesconto será

informado percentuahnente (%) no documento Proposta de Desconto Fercentual
(Anexo ll), nâo podendo o valor unitánio do lote da proposta ultrapassar o valor
n'ráximo do lote, estipulado para este eclital;

, Frâzo de valüdacle da propssta: futrínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da entrega
dos envelopes e de 12 (doze) nneses a partir da assinatura da Ata de Registro de
Preço;

o Prazo de entrega de no nráxinro 01 (urn) dia da Requisição - ol:servado o disposto no
item 14.

6.2. A Proposta de Desconto Fercentual (Anexo ll), deverá ser impressa e cligitaliza«Ja oul

datilografada, Eem rasuras e entrelintliâs, oontetrtc{o o pencentual de desconto ofentado
sohre a Tahela cle Freços clo §lstema AI"IDATEX (sitio eletrônieo) pârâ as Feças cüe

ltreposição Originais e Peças de Reposiçâo e obrigatorianrente entregure dentro do
Eh{VELOPE 01 - PROP0§TA, corn prazo cle vallciade idêntico ao constante na letra "d' clo

item 6.1. Para efeito de disputa, a proposta e os lances ofertados deverâo ser através do
maEor "índice" de desconto, após verificado que a proposta atende a tocios os requisitos do
Edital.

6.3. A licitante ofertará a sua proposta, o pregoeiro e equipe cie apoio a julgará e a
classificaná, considenaneüo a seguimte fórrnula, sendo então consideraclo para disputa a
m"raion oferta de descomto {'níndice"} ofentada para o lote.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, W 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Biírbara, Paranâ - E - E-rnail - liçttaçAS@§b.pLg.ollbr - Site - wwu-Ugb.pl.gl1:j2l
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ANEXO !

THRíu[ü mH RHFHmÊrucln

Pregâo Fresemclatr Füo 53/20'!S - SRP

'!. Do Objeto e Valor Máxlrno

í.í A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de
empresa para fornecimento de peças automotivas, para a manutenção dos veículos da frota
Municipal.
1.2 O valor máximo global e de - R$ 388.000,00 (trezentos e oitenta e oito mil reais).

Contratação de ernpresa para fornecimento de peças autonrotivas para a
manutenção dos veículos da frota Municlpal

L8I_8..:r...:.j-MALH_ts"!.&1.-pJLRA...[#A.t$;i,t_T"H3ü.ÇÂE UH*"M"&"ÊLinNAs p_E*S.ApAs

!tenn Veículo Marca !Hocne!o .Ano Departarnento Valor
estimaclo de

Feças
01 Pá Carregadeira Case W2OE. '1996 S§PE 20.000,00
a2 fu{oto Niveladora Caterpillar 128 1972 SSPE 20.000,00
03 Pá Carregadeira Komatsu WA2OO 2412 SSPE 20.000,00
04 Retroescavadeira JCE 3C ?412 §§FE 15.000,00

Valor estimado para o lote Í - R$ 7S.000,0S

t--ÇJ8..-.,-MJEBtAL-ffiA..M.A.N..t'--r-H.t$.Ç.A-Q-p.§-.-v-.H.!-Ç-!,'-L.0.*$-.§.tiF-y-.ffi-LtrT

Ite Veículo Flaca lffiarca Moenelo Ano Bepantamento Valor
estimado de

Feças
01 ATW 9738 Chevrolet Corsa L.ti 201 1 ssPl 6.0üü,üü

ü2 ATY 9317 Chevrolet Corsa LS 201 1 Saúde 6.00ü,ü0

03 AFV 3684 Chevrolet Corsa L{i ?012 Conselho
Tutelar 4.000,00

04 4K8,4146 Chevncllet Corsa
Super "1.6

'2üA?. ssFt
6.CIüü,üü

Valor estlrnado Bara o lote 2 - R$ 22.000,00

LarE -s : MA.TEE!.A!- PAEA -MANU-T.HN-Ç-&.Q- p-E -yEíÇ-[J!-O-S- [VH-Ç-e

Ite Veículo Placa ff[arca lül*rtreiei Ano üepartarnento Valor
estÍn'lado rÍe
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indice = (% PO X 50) + (%?R X 50)
100

% P0=Desconto de Peças Originais ofertados pela empresa
% FR=Desconto de Peças de Reposiçáo ofertadas pela empresa

6"4" O percentual de desconto aplicado às Peças de Reposição deverá ser no nnínlmo
40% {quarenta 3ror cento} sobne a tabela de grreços clo Sistenra Audatex.

6.4.{. O percentual de desconto aplicado às Feças Origlnais deverá ser no nrÍnirno 25%
(vinte e cinco por cento) sobre a tabela de preços do Sistema Audatex.

6.4.2. Entende-se por Peças de Reposição aquelas idênticas ou similares fabricadas por

nrais de um Íornecedor de autopeças, de primeira linha.

6.5. A falta de data e/ou rubrica das propostas somente poderá ser suprida pelo
representante legal presente à reuniâo de abertura dos envelopes 'PROPOSTA" e com
poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência.

6.6. A falta do CNPJ e/ou endereço cornpleto poderá, tanrbrám, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.o 02 - DOCUMENTAÇÃO.

6.7. Se os prazos de validade, entrega e/ou pagamento não forem informatlos na proposta,
prevalecerá o que está no edital;

6.8. Os percentuais de descontos ofertados sobne a Tahela de Freços do Sistema
AUDATEX, conforme (Anexo ll), deverão estar expressos com no máxinro 02 (duas) câsas
decimais após a vírgula, e deverão levar em consicleraçáo todos os custos diretos e indiretos,
Çomo imposto, taxas, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros.

7. QUALIDÂDE DOS PRODUI'OS OFERTADO§
7.1. Os produtos deverão estar em conformidade com as norrnas vigentes. A marca, o
número do lote, a data de fabricação e a valiclade, conforme o caso, deverão estar impressos
na embalagem dos produtos.

7.2. Conforme o caso, o produto deve ser entregue embalado, e em peffeito estado, serrr

sinais de violação, sern aderência ao produto, umidade, sem inadequação de conteúdo.

7.3. O Pregoeiro e Equipe de Apoio poderão solicitar ao proponente as informações
adicionais necessárias sobre o produto, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras
e outras.

7.4. A prazo de garantia dos produtos cleve ser no mínimo de 06 (seis) rnesês, a contar
da data efetiva da entrega.
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7.5. Não serão aceitos produtos em desconformldade ou com defeltos, sendo passível
de rescisão contratual, corrforrme as circunstâncias apuradas pela administração"

8. DA APRE§ENTA.çÃ0 BO§ DOCUMEh{TOS PARA r"iABtLtTAÇÃCI
8.1. No envelope lacrado No 2 - l{A.BlLtTAÇA0 - deverá conter os clocunnentos relacionarJos
para habilitação (itern 9), originais our por quralquer processo de cópia, aurtenticada por
cartório competente, ou servidor da Administração, ou publicado em orgâo da imprensa
oficial, os quais serão examinados pela Comissão de Licitaçáo.
8.1.1. Quando o certificaclo/certicláo for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópía, mas sua aceitação fica conrlicionada à verifieaçáo
da autenticidade pela lnternet ou junto ao orgão ernissor.
8.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deverão estar enr norne do
licitante responsável pelo fornecinrentei com o número cio CNPJ e endereço respectivo.
8.2.1. Se o licitante responsável pelo fornecirnento for à matriz, todos os docunnentos

deverão estar em nome da matriz.
8.2.2. Se o licitante responsável pelo fornecinrerrto for à filial, todos os docurnerrtos deverão
estar ern norne desta.
8.3. Prazo de validade dos documentos:
8.3.1. A docunrentaçâo exigida deverá tervalidade, no mínirno, até a data da abentura
da sessão públlca deste pnegão presencial.
8.3.2. Os documentos que omitirem o prâzo de validade serão considerados oonlo válidos
pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

L DA !"{4ffi[-tTAÇ40:
9.1. REG[JLAR!DAE}E FISCAL:
9.1.1. Prova de regularidade:
a) Com a Fazenda Federal (Certidáo Conjunta de Debitos Relativos a Tributos Feclerais e à
Dívida Ativa da Uniáo);
b) Com a Fazenda Estadual (Gertidão Negativa de D+áhitos Estaduais, expedida por órgáo
da Secretaria da Fazenda Estadual);
c) Corn a Fazenda Municipal (Centiclão $,legativa ele Hébitos ffiunlcipais, exXredida por

órgão da Secretaria da Fazenda Municipal);
d) Com a Seguridade Social- Gentidão Negativa de Délrito * C!{D com o I

e) Com o Fundo de Garantia por Tempo de Seruiço ([:GTS) - tertlfiçaclo de Regularidade
do FGTS - tRF.
f) Comprovante de inscriçáo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (Ch{PJ)
9.1.2. A prova de regularidade deve ser integral, não se admitindo regularidades parciais ou

regularidade com apenâs alguns tributos administnados pelas administraçÕes fazendárias dos
entes ou órgãos indicados.

g.2. QUANTÕ A REGULARIDAI}H FISCAI- E TRABÂL}.il§TA {LEr 12.440r2üX{}. -y'
9"2.{ - Gertidão Negativa de Héhitos Trahalhistas (CÊ{t}T} - Frnva c{e inexistência de

debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidáo
negativa, nos termos do Título Vll-,{ da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo

Decreto-l-ei ne 5.452, de 1e de maio de 1943. (NlR).

g.3. QUANTO AO GUMPRIMEÍ{TO DO II.ICISO XXXIII DO ART. 7" DÂ, O')à
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9.3.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciss XXXlll do art. 7'da
Constituiçáo da República Federativa clo Brasil de 'tr988, conforme o que disciplirra o inciso V
do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,
podendo ser utilizado o rnodelo do A8{EX0 V - {Declaração de Trahalho do Memor}.

â
9.4. DECLARAçÃCI DE tECINEtDADE ^
9.4.1 Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitan ou
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, conforme modelo do AI{EXO
vt.

9.5. TIECLARAçÃO DE FA,TOS tMFEntflVüS -+
9.5.1. Declaração de inexistência de fato superveniente innpeditivo da habititação, ernitida
pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, confonme modelo no
AI{EXO VNI.

9. 6. COrur FROVAÇÃO DA QUALT FICAÇÃS ECO r{Oturrto-Fr NAhr Cer nA:$
9.6.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da secle do
proponente, corn validade de, no máxirno, 60 (sessenta) dias contados da data da sira
emissão.

e.7. coMpRovÀÇÃo DA QUALTFTCAÇAO rÉCMçn:)à
9.7.1.01 (um) atestado firrnado por i,!rn orgáo público, ou 02 (dois) atestados firmados por
ernpresas privadas, cornprovando a venda de bens iguais ou similares ao objeto desta
licitaçáo, bern conno a boa aplicação dos itens cotaclos.

A não apresentação de quaisquer documentos descritos noc ltem anterlor e nos seus
subitens implicará na inabilitação do licitante.

10. LAI{GES Ê JULGAMENTO NAS PROPCISTAS
10.1. As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, em ato
público, no dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital.

'tr0.2. Abertos os envelopes contendo as propostas, o Fregoeiro e os membros cla Equipe de
Apoio rubricarão todas as folhas e demais docurnentos que integram as propostas comerciais
apresentadas pelos licitantes e verificaráo suas conformidades corn os requisitos
estabelecidos no edital, desclassificando-se as tecnioannente incornpatíveis.

'10.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderenr às exigências deste Edital,

ornissas ou que apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

1A.4. Para o julgamemto do lote, todos os ltems a ele referentes deverão ser
obrigatoriarnente cotados. A falta ete cotação de u!"n or.r mais itens excluirá o
pnoponente cla fase de lances clo nespectlvo !ote.

'10.5. Para efeito de disputa, a proposta e CIs lances ofertados deverão ser atnavés do IUIAIOR

PERCENTUAL DE DESGOhITO {maior índice} e após verificado que a proposta atencie a

todos os requisitos do Edital. O [rregoeiro informará aos participantes presentes quais
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Lícitantes apresentaram propostas para o objeto da presente licitação e os respectivos
percentuais (índices) ofertados.

10.6. Caso não seja verificado no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item
10.5, serão classificadas as melhores propostas (maior oferta de desconto - nraior índice),
até o máximo de 03 (três).

10.7. Em seguida, iniciar-se-á a etapra de apresentação de lances verbais, pelos
proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em percentuais (índices)
distintos e crescentes.

10.8. O Pregoeiro convidará individualnrente os !icitantes classificados, de forn'la
sequrencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de rmenor
desconto (menor índice) e os demais, enr ordem crescente de percentuais.

10.9. Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de
pequeno pode, com intervalo de até 5% (cinco) por cento superiores à licitante rnelhon

classificado no certame, serão essas consideradas enrpatadas, com direito de pneferência

pela ondem de classificação, nos tennos do artigo 44, da Lei Complementar n' 123, de 14 cle

dezembro de 2006, para oferecen proposta.

10.9.1. O exercício do direito de preferência ssmente será aplicado quando a melhor oferta
da fase de lances (entenda-se por maior percentual de desconto) não tiver sido apresentada
pela própria micnoernpresa ou empresa de pequeno porte.

10.10. Não sendo exercido o clireito de preferência com a apresentação de proposta com
maior desconto peia microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no
prâzo de até 05 (cinco) minutos, após o encerramento de lances a contar da convocação clo

pregoeiro, ocorrerá à preclusão e a contrataçáo cta proposta originalmente mais bern

classificada, ou revogação do certarne.

10.11. O instituto de preferência da contratação no exame das propostas previstas no
presente edital, somente se aplicará na hipotese da proposta inicial não ter sido apresentada
por microempresa e empresa de pequeno porte. Havendo equivalência de valores
(percentuais) no intervalo estabelecido no itern 10.8. será realizado sorteio entre elas para
que se identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova
proposta.

10.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando corrvocado pelo Pregoeiro,

implicará na exclusão do licitante da etapa ele lances verbais e na manutençáo cio último
percentual de desconto apresentado pelo licitante, para efeito de ordenaçáo das propostas.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, ff 43. 3266.8i00, X - 86.250-t100
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10.'13. Caso não se realizerr lances venbais, será verificada a aceitabilidacle entre a proposta

escrita de maior percentual de desconto (rnaior índice) parâ a contratação.
'10.14. Declarada encerrada a etapa cornpetitiva e ondenadas as propostas, o Fnegoeiro

examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e maior percentual de

desoonto.
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10.15. Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe cle Apoio levarão ern
conta o critério de trlEtlOR PREçO POR LOTE obtido através da aplicaçãn do MIAiOR
PERCEF{TLJAL DH DHSCONT0 {rnaior índlce) sobre a tabela de preços do Sistenna
Audatex.

10.'16. Caso a proposta de Maior Percentual de Desconto seja desclassiÍicada, o Pregoeiro
examinará as ofertas subseqüente$, nâ ordern cle classificaçáo, atrá a apuraçâo cle uma
proposta válida.

14.17. No caso de absoh.rta igualdade de duas ou mais propostas escritas, para fins de
ordenação dos lances, adotar-se-ão os critérios deflnidos no § 20, do art. 45, da Lei n.o

8.666/93, com as modificações decorrentes da Emenda Constitucional n.o 06 de 15.8.95.

10.18. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus
Anexos.

10.19, $,las situaçôes previstas nos itens 10.'12 e'10.'13, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o licitante para que seja obtido o MEh,!CIR PREÇO POR LOTE obtido
atnavés da aplicação clo MAIOR PERCENTUAI DE DESCONTO (maior índice] sobre a

tabela de preços do Slstenra Audatex"

10.20. Serãcl registradas as propostas válidas dos proponentes classificados For Lote, na

oràem de sua classificação.

1A.21. Sendo aceitável a proposta de MAIOR PERCENTUAL DE DESGONT0 (rnaior
índice) sobre a tabela de preços do Sistema Audatex, o Fregoeiro pnocederá à abertura
do envelope contendo os documentos de "hIABILITAÇÃO' do licitante que apresentou a

melhor proposta, para verificação dcl atendimento das condiçÕes de habilitação fixaclas nr:

item I - DA APRESENTÂÇÃO DOS DOCUMENTüS PARÂ HAEILITAÇÃO e item I - DA
!-{ABlL1TAÇÃ0, deste Edita[.

1ü.22. Serão inabilitaclos os licitantes que não apresentarenr a docunientação em sltuaçâo
regular, conforme estabelecido no item I * DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PARA I.IABILITAÇÃO e itenr S - DA F{ABILITAÇAO, deste Eclital.

ffi.23. O Pregoeiro manterá ern seu pocler os envelopes No 2 - HABILITAÇÃO apresentados
pelos demais licitantes, até a entrega definitiva do objeto licitado. Â.pos inutilizará os mesmos.

1ü.24. Da Sessâo Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

Pregoeiro, equipe de apoio e por toclos os licitantes presentes.

{ í. HA, ADJUDTÇAÇÃO H HA !{OMOLOGAçÃo
11.1. h,lo julgamento das propostas, será considerada vencedora a de MENOR PREçO POR
LOTE obtido através da aplicação do MAIOR PERCENTUAL DE DESCOI-{TCI (maior
ínbice) sobre a tabela de preços clo Slstema Audatex, desde que atendidas às exigências
de habilitação e especificaçÕes constantes deste Edital.
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11.2. O olrjeto deste PREGÃO PRESENCIAL será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.
1 1.3. Apos a declaração dos classificados e não havendo manifestaçâo dos licitantes quanto

à intenção de interposição de recurso, o Pnegoeiro adjuclicaná o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.
11.4. No caso de interposição cle recunsos, depois de profericla a decisão quanto ao mesnlo,
será o resultado da licitação submetido ao Prefeito h/lunicipai de ltlova §anta Bárbara, para o§

procedimentos de adjudicaçáo e homologação.

12. DOS RECUR§OS ANMINISTRATIVOS
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a

apresentação das razÕes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para

apresentar contra-razÕes em igual númers de clias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
12.2. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Fregoeiro serão conheciclos nos

ten'nos do inciso Xvlll, do art.4" da l-ei n'10.520, de 171A712002, devendo sen clinigidos

diretamente ao Departan'rento cle l-icitaçÕes, e pnotocoladas na sede administrativa da
Prefeituna, ern horário comercial.
12.3. Os recursos serão recebidos pela Comissão de Pregão, o qual poderá reconsiderarou
náo sua decisão em 24 (vinte e quatro) horas e encaminhá-los clevidamente informados à

autoridade competente, para apreciação e decisâo, níJ mesmo prazo.

12.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4.Da aplicação das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de
Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimaçáo.

,t3. D0 REG|§TR0 DE PREÇOS
13.1. Após a homologação dcl resultado da licitaçáo e adjudicação do objeto pela ai."rtoridarle

conrpetente, será efetuaclo o registro dos preços e dos fornecedones oorrespondentes
mêdiante a assinaturra da Ata de Registro de Pneços (.etrt{EXCI X) pela Prefeitura e pelos

classificados do certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de
Preços a terceiros.

13.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter participado

do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta final, como ato
concreto, tendo em vista a realização de PREGÃO PRESENCIAL. Em caso de não

atendimento ou recusa em fazê-lo, da prinieira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar
os demais licitantes na ordenn de classificação, desde que atenda as nnesmas condiçÕes
da primeira colocacla, sendo o fornecinnento dos materiais nas condiçÕes previstas neste
edital e seus anexo"§.

13.3. A efetivação da contratação de fornecirnento se caracterizarâ pela assinatura da Ata de
Registro de Preço ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nlota de Empenho emitida
pela Prefeitura.
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13.4. O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com as necessidades das secretarias da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, de fsrma parcelada, sendo que o munlcípio
não se obriga a adquirir a quantidade total"

13.5. 0 fornecedor terá seu registro cancelado qurando descunrprir as condiçÕes da Ata de
Registro de Preços, náo retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou náo redurzir o
preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no nrercado.

'13.6. Os preços poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilaçáo do custo de
produção, comprovadamente refletida no mercaclo, tanto para rnais Gorno para rnenos,

reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipoteses
previstas na Lei no 8.666/93.

13.7. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

superueniência de disposiçÕes legais, cluando ocorridos apos a adjudicação rJa preserite

licitação, de comprovada repercussáo nos preço$ contratados, irnplicarão na revisão destes
para rnais ou para menos, conforme o caso.

13.8. Os preços registrados são irreajustáveis pelo período de vigência da Ata de Registro de
Preço, sendo esses trimestralmente confrontados com os praticados no mercado para

verificação de possível variação que possa ser alcançada pela imprevisão, causando
variação positiva e negativa anormal, podendo a Administraçãcl vaier-se de outros meios para

a-quisições, observado o disposto no artigo 15, § 40, da Lei no 8.666/93, ê suas aiteraçÕes,

com a garantia de direito de preferência do Detentor da Ata.

14. DA UGÊNCIA
14.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de {2 (doae} meses, a eontar
cla asslnatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no

Diário Oficial do Município de Nova Santa Eárbara.

15. ENTREGA
15.1 . Os produtos deverão ser entregues:
a) imediatamente quando disponível em seu estoque,
b) ate 01 (um) dia útil, se náo existir em estoque, mas se existir no mercado da região

rnetropolitana de Londrina-PR;
c) até 03 (três) dias úteis, se houver mecessidade de resorrer a outros mercados,
devidamente comprovada através cle urna Declaração por escrito, corn urna cópia anexada
da nota fiscal que se deu a aquisição;
d) até 05 (cinco) dias úteis, se houven necessidade de recorrer à montadona, devidamente

comprovada através cle uma Declaraçáo por escrito, com uma cópia anexacia da nota fiscal
que se deu a aquisição;
e) O Prazo de entrega será contado a partir do recebimento da solicitaçâo de fornecimento,
emitida pelo setor de compras, podendo ser prorrogado urna vez, por igual período, quando

solicitado pela contratada, durante o transcurso do prazo e desde qLNe ocorra rnotivo
justificado, por escrito, e aceito pela r\dnrinistração.
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15.2. Local cie entrega: Secretaria de $erviços Públicos Externos (Pátio), localizaclo na
Rua lnterventor lManuel Ftihas, Gemtro - h,lova Santa Eárhara - FR, de segunda a sexta-
feira, das 0Eh ás 1'th30m e das 13h ás 17h.

15.3. Aentrega deverá ser realizada mediante a apresentação da Nlota Fiscal, sendo que o
proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes
referentes ao objeto cotado.

'tr5.4. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificaçÕes pré-fixadas e o

fornecimento efetuado, serão aplicados à Contratada sanções previstas neste edital e na

legislaçâo vigente.

15.5. A não entrega dos produtos no prezo estabelecido implicará na decadência do direito
do licitante ao fornecimento do objeto licitads, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81

cla l-ei no 8.666/93. 15.7.

15.6. A entrega do objeto relativo a presente licitação dar-se-á sob a forma parcelada, sendo
sonrente pagos os valores relativos ao fornecirnento dos produtos efetivamente entregues,
conforrne necessidades do Município de Nlova Santa Bárbara, sendo que este não estará
obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos nos itens constantes do
ANEXO I.

16. REGHBIMENTO
'16.'1. Todos os produtos entregues serão recebidos e confenidos por senvidores clesignados
pela Administração Municipal para compor Comissão de Recebimento da Prefeitura do
Município de Nlova Santa Eárbara.

'16,2" Os produtos que apresentarem desconformidade com âs especificaçÕes do eclital serão
rejeitados, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatarnente, §em prejuízo aos demais
itens cleste edital.

16.3. Na entrega será verificado o estado de consenvação do matenial, sendo rejeitados os
que apresentarem defeitos, obrigando o fornececlor a substituí-los imeciiatamente, sem
prejuízo aos demais itens deste edital.

16.4. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier
a ser recusada, mediante justificativa fundarnentacla, sendo certo que o ato do recebirnento

não importará na aceitação.

16.5. lndependentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item,

otrrigando-se a repor aquele qLie apresentar defeito.

1?. DAS SBRiGAÇOHS ne AnJUDICATÁRIA
17 .1. A Adjudicatária obrigar-se-á a:

17 .1.1. Fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descnitas

no Termo de Referência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo

sdlicitaclo pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada;
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17 .1.2. Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda
a vigência da Ata de Registro de Preços;
17 .1.3. Corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou ern parte, o objeto da aquisiçáo
qLIe se verificarem defeitos resultantes da fabricaçâo, validades, montagem ou ainda qure

estejam em desacordo conr as especificações deste edital;
17 .1.4. Responder por todo o ônus referente à entrega do objeto, tais corno, fretes, impostos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ciecorrentes cla

aquisição do objeto;
17.1.5. Durante o período de garantia do objeto, o Licitante vencedor deverá fornecer e/ou
surbstituí-lo, quando o mesmo dernonstrar defeito, efetuando os necessários ajustes ou
reparos sem ônus para a Prefeitura, no prazo rnáximo de 3 (três) dias após a comunicação,
desde que os danos causados não sejarn de responsabiiidade da Frefeitura;

í8. DO GANCEI-AIUIEB"ITO DA ATA DE REGTSTRO t]E PREÇOS
18.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela,A,clministraçáo
Automaticamente:
- por decunso de prazo de vigência;
- quando nâo restaren'r fornecedores registrados;
- pela Prefeitura, quando canacterizado o interesse público.

'18.2. O Proponente terá o seu regístro de prcços cancelado na Ata, jror intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditorio e a ampla defesa:
A pedido quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível ern função da elevação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço.

18.3. A solicitação clos fornecedores para cancelarnento dos preços registraclos deverá ser
forrnulada com a antecedêneia de 3Cl (trinta) dias, facultada à Adnninistraçáo a aplicação das
penalidades previstas no itern 22, caso não aceitas as razões do pedido.
- pior iniciativa da Prefeitura, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipotese deste se tornar superior àqueles
praticados no nrercado;
- perder qualquer condiçáo de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo

licitatorio;
- por razões de interesse público, devidan'rente rnotivado e justificado;

- não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata cle Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a netirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Freços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiçÕes estabelecidas
nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

18.4. A comunicação do cancelamento do preÇo negistrado, no$ casos previstos, será feita
pessoalrnente ou por correspondência com aviso de recebirnento, juntando-se o comprovante

aos autos que deram origem ao registro de preços.

30
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Í9. DO CONTRATO

19.1. Será dispensaria a celebração do Contrato entre as partes, na forma do dlspost«: no
parágrafo 40 do artigo 62 da l-ei no 8.666, de21 de junho de 1993, passando a substituí-los
os seguintes instrurnentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Freços.
'19.2. Se o classificaclo para o itern náo apresentar situação regular quando da emissâo da
Nota de Empenho, ou recusar-se a curnnprir o ohjeto adjudicacto, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificaçáo, para substituí-la em igual prâzo e nas mesmas
concliçóes propostas, inclusive quanto aos preço§, e assirn sucessivarnente, sern prejuízo da
aplicaçáo das sanções cabíveis previstas neste edital.

20" DAS GON\XDIGÔES GERA,IS A SEREffi ATEh{EIDAS
20.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) obedecer às seguintes exigências:
ZCi.l.t. Fornecer material e ou produtos cle boa qualidacle, conforrne cotado enft sua proposta

de preços, a partir de emitido o ennpenho e dado conhecimento ao fornecedor interessado;
20.1.?. Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo corn as

especificações constantes cio presente Eciitat e Anexos, bem como cla respectiva proposta,

obedecendo ao Cociigo de Defesa do Consumidor rtruanto às condiçÕes dos materiais
entregues;
2CI.1.3. Efetuar a troca inrediata do rnaterial e ou produto entregue, ohjeto desta licitaçáo, que

estiver fora das especificações contidas na proposta, ou ern que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus pana a adquirente.
2A.2. A licitante vencedor ficará obrigado a:

20.2.1. Executar o objeto nas condiçôes, no preço e nos prazos constantes deste edital;
2ü.2.2. Náo contratar servidor pertencente ao quaclro da Prefeitura, cjurante a execução do
ohjeto contratado;
2CI.2.3. Não veicular publicidade acerca do ob.leto deste Fregáo Fresencial, salvo se houver
previa autorização da Administração cia Prefeitura.

2T. EO PAGAMET.ITO

21.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias apos a emissão e apresentação
da nota fiscal, contados a partir da entrega do objeto licitado, desde que o mesmo esteja de
acordo com o solicitado pelo Setor Requisitante, e acornpanhado da respectiva nota fiscal,
constando: Modalidacle e o Nírrnero deste edital, tdúrmrero da Nota de Ernpenho e Dados
Bancários, discriminativas dos materiais que foram entregues, indicando as quantidades,

valores unitários e totais, coÍrn o Descon"rto Ofertado para cada tipo de peça {Peças de
Reposição ou Peças Originais). As peças deverão vir com o Código da Fabricante e
Valor da Tabela AUDATEX, Ê o desconto percerrtual preenchido separadamente, logo
abaixo dos nomes dos itens. Deverá a nota fiscal ser emitida separadamente para Feças de
Reposição e para Peças de Reposição Originais, devido os percentuais de clesconto

seren'r diferentes.
21.2. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores conrespondentes a rnultas,
indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou
nos termos deste Fregão Presencial.
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