
:+
Ê*};#

PREFEITURA MUNICIPAL
r. 11

NOVA SANTA BARBARA

PRESEDSCIAILm- %ffi&
Processo Administrativo n." 412018

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de lavagem de
veículos da frota da Administração Municipal.

DATA DA ABERTURA: Dia 2610212018, às 10h00min.

DOTAÇAO:

VALOR tUÁXtmO: R$ 17.744,21 (dezessete mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Rua Walfredo Bittencourl de l/oraes, 222, fe,€íone - 43.3266-8100 - C. N. P.J. N." 95.56í .080/0001-60

DoTAÇÕES
Exercíci
oda
despes
e

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte,.
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da Íontê

2018 150 02 00 1 .o4. 1 22.0020.2002 0 3.3.90.39 00 00 Do Exercício
2018 530 04.001.06.'l 25.0065.2007 0 3.3.90.39 00.00 Do Exercício
2018 710 05.o01 15.122.0070.2009 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 1320 05.003.20.608.0 180.201 4 0 3.3.90 39.00.00 Do Exercício
2018 1610 06.002. 1 2 361.0210.2016 0 3 3 90 39 00.00 Do Exercício

2018 1620 06.002 1 2.361.0210.2016 103 3.3.90.39 00.00 Do Exercício
2018 í 630 06.002. 1 2.361.0210.2016 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2018 1640 06.002 1 2. 361.0210.2016 107 3.3.90.39.00.00 Do Exercícro

2018 1650 06.002 í2 361.0210.2016 114 3.3 90 39 00 00 Do Exercício

2018 1660 06.002 1 2 36í.0210.2016 117 3.3.90 39.00.00 Do Exercício
2018 1670 06.002 12.36í 0210.2016 136 3 3.90 39.00.00 Do Exercício

2018 2330 06. 006 1 2. 364. 0230.2022 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 2610 08.001. í 0.301 0320.2025 0 3 3 90.39 00.00 Do ExercÍcio

2018 2620 08 001. 1 0.301.0320.2025 303 3.3.90.39.00 00 Do ExercÍcio

2018 2630 08.001. í 0.301.0320.2025 324 3.3 90 39.00.00 Do Exercício
2018 2640 08.001 í 0 301.0320.2025 325 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2018 2650 08.001 1 0.301.0320.2025 326 3.3.90.39 00.00 Do Exercícro

2018 2655 08 001. 1 0.301.0320.2025 327 3.3.90.39 00.00 Do Exercício
2018 3000 08. 002. 1 0. 304.037 0.2030 497 3.3.90 39.00 00 Do Exercíclo
2018 3090 09.001.08.244.0380.2031 0 3.3.90.39 00.00 Do Exercício

2018 3340 09.oo2.08.244.O400.2033 0 3.3.90.39 00.00 Do Exercício

2018 3580 09.003 08.243.0430.2035 0 3.3.90 39.00.00 Do Exercício

E-mail tacao ii nsb - Nova Sanla Bárbara - Paraná



PRÉFEITURA
Av.: Walftedo Bittencourt Moraes, 222, t (43) 3266.8102 C.N.P.J. N." 95.561.OBO/OOOI _60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
- Rua: Augusto Pereira de Quadros,200, E (43) 3266-1033 -

E-mail: dep_educa@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bátba.a - paraná

MUNICIPAL DE NovA SANTA gNnJAS;A
5rt |t,
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N" 178/2017CORRESPOND ENCIA INTERNA

DE: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURÁ Data:1711112017

P ARA: DEPARTÁMENTO DE COMPRÁS

ASSUNTO: IBEÀTURÁ DE PROCESSO LICITATORIO

O presente tem a finalidade de solicitar de Vossa Senhoria a abertura de

Processo Licitatório referente a lavagem de veículos leves e médio, pelo período de I 2 (doze)

meses, conforme abaixo relacionados:

- I (um) veículo médio, 20 (vinte) lavagens;

- 2 (dois) veículos leves, 20 lavagens por veículo.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

, r. -.ii,- i .- _ .-,

@fuIt*r*%' .- d-fi!,*

I

SecretiíLria Municipal de Educação L:sporte e Cultura

âo'
\!

e'|, /t,1y
Recebido por:

ome AS:i1 Ía
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NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 406/2017

DATA: 17111117

ASSUNTO: Processo Licitatório para Lavagem de veículos

Mediante autorizaçâo desta Secretaria Municipal, venho por rneio desta

solicitar a Vossa Senhoria a Abertura de Processo Licitatório para Lavagem de

Veículos poÍ um período de 12 meses. Segue a quantidade de veículos a serem

lavados

r' 96 (noventa e Seis) Veículos Leves;

r' 96 (noventa e Seis) Veículos Médios;

/ '12 (Doze) Lavagens de Moto.

Atenciosarnente,

uicnee,S..ffes de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

(Recebido por:
Assinatura

I *
me Data

4l t

Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 623, A(€ 266 8050) CNPJ no 08.854.89d000í-88 E-mail
saudensb@vahoo.coín.br - Nova Sanla BáÍbara - PaÍaná

q--L
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PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BÁRBARA

Secreuria *í.unicipat [e flssi*êacia Sociat
c.N.P.J. N.. í 9.560.7E9/000'r 43

Mediante autorização desta Secretaria Municipal veúo solicitar a Vossa Seúoria
licitação de 50 lavagens de veículos liúa leve e 20 lavagens de veículos linha média Kombi.

Sem mais paÍa o momento me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente;

-$iane Rp[rigws [a CostaKon[o
Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 1 l9 Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yahoo.com.br

Nova Santa Barbara-PR

0?

.s-i

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N'087i2017

Para: Secretaria de Administração
Data:2011112017

Assunto: Solicitação Abertura de Licitação de lavagem de
veículos

Recebido por:
CDL-.-1-

-' I

LDI
'l-

t

t
Data:

Iu I

e-.-r^/ z ;o-1: *,",-..(.
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tt LPREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊrcn rureRHa

Nova Santa Bárbara, 21 de novembro de2.017.

De: Gabinete do Prefeito

Para: Setor de Licitações

Assunto: Lavagem de veículos

Venho por meio desta solicitar que seja aberto procedimento

licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de

veículos, sendo estimado 35 (trinta e cinco) lavagens de veículos leves, para um

período de 12 (doze) meses.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

,1,2"-r'
"ÉricKondo

Prefeito Municipal

a l

Rua Walfredo Biftencoun de Moraes no 222, Centro, E 43.3266.8100, X - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - www.nsb.or.gov.br

tl, i'{
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Secretaria %.unicipat de O6ras, Íraía{fro e Çeração [e lEmpregos

Assunto: Solicita o de Abertura de licita o

Mediante autorização desta Secretaria Munrcipal, solicitar a Vossa

Senhoria solicitar a abertura do processo licitatório para lavagem de veículos, por

um prazo de vigência de (í2) doze meses.

Os itens inclusos são os descritos abaixo:
Descrição do serviço/produto

Lavagem geral de veÍculos leves, tipo
passeio.
Lavagem geral em motocicleta 15

Quantidades

24

Sem mais para o momento me coloco a disposição para eventuais
esclarecimentos

Lucio A[6erto [os furs
Secteurio [e o6ras, Írahalio e Çeração [e Empregos

1ct lf
?t
Lr/

d

lrr 
/i+

foo ll)a[freío Oitteruouít [e t]tloraes, 222 Cartro (V8 86250-000

fone: (43) i266-1270 e-mar[ o6ras @ n.s 6.pr. gov.6,

]b.ua Santa Qtír6ara 
't',1

CORRESPOND NCIA INTERNA

PublicaDe: Secretaria Munici al de Se uran
Para: Licita o

\ N' 15712017

Data.22111l2O17

--'z hL
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Seaetaria %.unicipaf [e O6ras, lÍraíatfro e Çeraçõo [e lEmpregos

CORRESPOND NCIA INTERNA
No'156/2017

De: Secretaria Municipal de Obras, Trabalho e Geração de
Em re OS

Para: Licita o Data.2211112017
Assunto: Solicita o de Abertura de licita o

Mediante autorização desta Secretaria Municipal, solicitar a Vossa
Senhoria solicitar a abertura do processo licitatório para lavagem de veículos, por

um prazo de vigência de (12) doze meses.
Os itens inclusos são os descritos abaixo.

Ouantidades

65

Sem mais para o momento me coioco a disposição para eventuais
esclarecimentos

Lucio 1.[6erto [os fuu
Seneurio de o6ros, ÍraãatÁo e Çnaç'ào [e Emqregos

? ,ol 15

?,a

qi

RJtt l,ldtíÍe[o &ttencouft [e fuloraes, 222 (-rt it'! ((EtP 66]i0-000
fone: (43) 3 266-1270 e-rntiI o6ra.ç@ , .1,.pr.qo r .6 r

:\bt n Janta .icr6aro Pt,

DescÍição do serviço/produto

Lavagem geral de veiculos leves, tipo
passeio.

eh

\)
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H PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊructa txtenrua

Nova Santa Bárbara, 2211112017

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação às correspondências
expedidas pelas Secretarias Municipais, solicitando a contrataÇão de empresa para
prestaçáo de serviços de lavagem de veículos, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

NOVA SANTA BARBARA

á.«1
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222. Centro. 8 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara- Paraná



c33

RAZAO SOCIAL

ENDEREÇO:

cN?J29^ r(6 Lqq /'Jr.)r1
l"

Ro L

tY qr -B-o 5\S?8 §7 )

5e uLtu;,ta )

t-
CONTATO

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Báràara - l'r.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (tl3) 3266-8100

"COTA AO DEPRE

Carimbo com CNPJ -

Àssinatura -4":
Dara-Ol-0)-)Ot'4

Item Nome do produtó/serviço Preço uniuário

1 25. c: tLavagem geral de veículos leves, tipo passeio, não incluindo motor

2

CCc
,4;,

Lavagem geral em motocicleta '1 ,;,,..,3

lla.'agem geral de veículos médios, tipo Kombi e Van, não incluindo

l-oto,.
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RÂZÃO SOCIAL r ) ,4,I,-. \ (;,- Z'-

ENDEREÇ

cNPr i^ . Oc) ) x2o 1c,:D \ - ocl
CONTATO

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"COTA Áo on pRn o"

Carimbo corn CNPJ -

l li P,.r,(<c

Assinatura -'

Data

JJíY"."

14 1S 2oi1

4 a,. O()I Lavagem geral de veículos leves, tipo passeio, não incluindo motor

2

(/)12.3 Lavagem geral em motocicleta

ffi ;-=,.4.;.:. :;-.:. n
ffeçqjü!IEuo

ll-uuugl, geral de veículos médios, tipo Kombi e Van, não incluindo

lmoto.
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RAZÃo socrAt- O .it- .!d,''.c :iÃ >j,*- )c46 'if 3íc5
REÇO: s cip:

q1/

coNrAro H 3)391L1 8 - x 5 N_

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"COTA Ão nn pRn 0"

Carimbo com CNPJ

ENDE

CNPJ

Assinatura -

Data -

fl /..---- r ctfto k (Y\)

' j.L '-rí/C- À ,.-..c1 ;, ' - (. 1 u r ''ir7's :-,_ j :i

6gffsüij{i
1 Lavagem geral de veículos leves, tipo passeio, não incluindo motor 4 C ,C,O

taL

'J
2 Lavagem geral de veiculos médios, tipo Kombi e Van, não incluindo

motor

02a3 Lavagem geral em motocicleta

EffiT]



:lt

ROZELEY coRctNo NELCI MEDIA
Lavagem geral de veículos leves, tipo
passeio, não incluindo motor R$ 35,00 R$ 45,00 R$ 40,00 R$ 40,00

Lavagem geral de veículos médios, tipo
Kombi e Van, não incluindo motor

R$ 45,00 R$ 30,00 R$ 50,00 R$ 4í,67
Lavagem geral em motocicleta R$ 15,00 R$ í 8,00 R$ 20,00 R$ í7,67



PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
f1at, ú

ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊructa txteRrue

Nova Santa Bárbara, 0110212018

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para contrataçáo de empresa para prestação de
serviços de lavagem de veículos.

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para registro de preços para contratação de empresa para prestação
de servlços de lavagem de veículos, conforme solicitação das secretarias
municipais, por um período de í2 (doze) meses, num valor previsto de R$ 17.744,21
(dezessete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris na Ludi os S ntos
Se çoesd

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100. :i - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail - licitacao,?nsb.pr.gov.br - urrrr.usb r I'



PREFEITURA MUNICIPAL (]ii
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa
Excelência em data de 0'110212018, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços
de lavagem de veículos, conforme solicitação das secretarias municipais, por um período de
12 (doze) meses, num valor previsto de R$ 17.744,21 (dezessete mil, setecentos e quarenta e
quatro reais e vinte e um centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0020.2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 150

04 Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.125.0065.2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 530.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.0010.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 710;
003 Departamento de Agricultura;
20.608.01 80.20 l4 Manutenção do Departamento de Agricultura;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 1320.

06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361 .0210.2016 - Manutenção do Departamento Municipal de Educação/Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica; i6l0; 1620; 1630;
1640; 1650; 1660:1670:
006 - lncentivo ao Ensino Superior:
12.364.0230.2022 - Incentivo ao Ensino Superior;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2330.

08 - Secretaria Municipal de Saúde;

001 - Fundo Municipal de Saúde;

10.301 .0320.2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 2610;2620;2630;
2640;2650;2655:,
002 - Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS
,l0.304.0370.2030 

- Bloco de Vigilância em Saúde;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, CenÍÍo,7 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - Q - urvrv.nsb.pr.gov.br



BARBARA
ESTADO DO PARANA

3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica; 3000.
09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.03 80.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 3090;
002 Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 3340;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.043 0.203 5 Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 3580.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 0l de fevereiro de 2018.

Atenciosamente,

Laurita Souza Càmpos
Contadora./CRC 0450961O-4

PREFEITURA MUNICIPAL

I-t-, NOVA SANTAÉ- --Ê

C
1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná-E-*.rvw ov r



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

/ 1.r..
L;',O

CORRESPONDÊNCIA INTENNI

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0110212018

Prezado Senhor,

Em atenção às correspondências expedidas pelas Secretarias
Municipais, solicitando o registro de preços para contratação de empresa para
prestação de serviços de lavagem de veículos, por um período de 12 (doze) meses,
num valor previsto de R$ 17.744,2í (dezessete mil, setecentos e quarenta e quatro
reais e vinte e um centavos) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência
da previsão orÇamentária através da dotação:

02 - Executivo Municipal;
001 - Gabinete do Prefeito;
04.122.0020.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 150

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.125.0065.2007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 530.

05 - Sêcretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.0070.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Emprego;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, 710;
003 - Departamento de Agricultura;
20.608.0180.2014 - Manutenção do Departamento de Agricultura;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1320.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura,
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361 .0210.2016 - Manutençáo do Departamento Municipal de
Educação/Escolas;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa JurÍdica; 1610;
1620; 1630; 1640; 1650; 1660; 1670;
006 - lncentivo ao Ensino Superior;
12.364.0230.2022 - lncentivo ao Ensino Superior;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 2330.

0B - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0320.2025 - Manutenção do Fundo Munrcipal de Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica; 2610;
2620: 2630, 2640; 2650; 2655,

Rua Wallredo Brttcncoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fax (013) 3266.t 100 - C.N.P.J. N." 95.561.080/0001 -60

E-mail: liciracao a nsb.Dr co!.br - No!a Santa Barbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA

G17

002 - Fundo Municipal de Saúde - PAB/SUS
í 0.304.0370.2030 - Bloco de Vigilância em Saúde;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica; 3000.
09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
00í - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutençáo da Secretaria Municipal de Assistência
Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica; 3090;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica; 3340;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0430.2035 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.39.00.00 - Outros Servrços de Terceiro - Pessoa Jurídica; 3580.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris aLu os Santos

Setor de Licitaç es

Rua Walliedo Biuencoun dc Moraes,222 - Cep.86250-000 - Ifone/fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N.'95.561.080/0001-60
Il-mail: licilacaoTinsh Dr.pov.br - Nova Santa Barbara - Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL (]i3

NOVA SANTA BARBARA

Processo nq

Objeto: Registro de Preço para prestação de serviços de lavagem

de veículos da frota da Administração Municipal

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURíDICO

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o processo

administrativo, o qual tem por objeto registro de preço para prestação de

serviços de lavagem de veículos da frota da Administração Municipal.

lnicialmente, o Setor de Licitação, informa que existe dotação

orçamentária para fazer frente as despesas decorrentes da referida

contratação.

Em seguida pede posicionamento sobre a modalidade a ser adotada para

concretizar a contratação de mão de obra pretendida.

Passo, a considerações preliminares, pois cumpre aclarar que o presente

parecer se restringe a posicionamento meramente opinativo, não tendo

caráter vinculante, Destaca-se que a análise será restrita aos pontos

jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou

d iscricion á rios.

a
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O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as obras,

serviços, compras e alienações da Administração Pública serão precedidas

de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os

concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação.

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a

Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa,

caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor

Público, devendo ser processado em estrita conformidade com os

princípios estabelecidos na Constituição Federal na legislação

inf raconstitu cio na l.

No que se refere a modalidade licitatória ora se sugere, por se tratar de

serviços comuns, a modalidade pregão, conforme a Lei 70.520/2002 que

dispõe que pregão é a modalidade de licitação destinada à aquisição de

bens e serviços comuns, sendo estes considerados, para os fins e efeitos

desta Lei, como aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de

especificações usuais (art. 1e, paragrafo único).

Sugiro que o edital siga todas as cautelas recomendadas pela Lei

70.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, na sua forma

eletrônica, prevendo:

| - Definição do objeto de forma clara e sucinta;

ll- Local a ser retirado o edital;

lll- Local, data e horário para abertura da sessão;

lV - Condições para participação;
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V - Critérios para julgamento;

Vl - Condições de pagamento;

Vll - Prazo e condições para assínatura do contrato;

Vlll - 5anções para o caso de inadimplemento;

lX - Especificações e peculiaridades da licitação.

Ainda nos cabe, adentrar a informação do Setor de Licitação quanto ao

interesse de registra r preços;

O registro de preços é um sistema utilizado pelo Poder Público para

aquisição de bens e serviços em que os interessados concordam em

manter os preços registrados pelo "órgão gerenciador". Estes preços são

lançados em uma "ata de registro de preços" visando as contratações

futuras, obedecendo-se as condições estipuladas no ato convocatório da

licitação.

O SRP é uma opção economicamente viável à Administração, portanto,

preferencial em relação às demais. A escolha pelo SRP se dá em razão de

diversos fatores:

a) quando houver necessidade de compras habituais;

b) quando a característica do bem ou serviço recomendarem contratações

freqüentes, como por exemplo: medicamentos; produtos perecíveis

(como hortifrutígra nje iros); serviços de manutenção etc.

c) quando a estocagem dos produtos não for recomendável quer pelo

caráter perecível quer pela dificuldade no armazenamento;

i,:]



PREFEITURA MUNICIPAL t;:1
NOVA SANTA BARBARA

d) quando for viável a entrega parcelada;

e) quando não for possível definir previamente a quantidade exata da

demanda; e

f) quando for conveniente a mais de um órgão da Administração.

A licitação para o registro de preços será instaurada exclusivamente nas

modalidades Concorrência ou Pregão (art. 3s, do Decreto 4.342/O2l e será

precedida de ampla pesquisa, ou seja, na fase de instrução do processo

licitatório a Administração deverá realizar cotação entre o maior número

possível de fornecedores ou prestadores de serviço, a fim de subsidiar a

Administração acerca dos preços praticados no mercado.

E o parecer.

S.M.J

Atenciosamente.

I

Carmen Cortez Wilcken

Procuradora Juridica
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Encaminhe-se
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 06 I 02l2Ol8

@
r5,
It*l=.+ NOVA SANTA BARBARA

ao Setor de Licitação pâra as

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer JurÍdico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREcÁo PRESENCIAL n" 3l2Ol8, que tem
por objeto o registro de preços para eventuâl contratação de empresa para
prestâÇáo de serviços de lavagem de veículos da frota da Administraçáo
Municipal, normatizaçâo de procedimentos administrativos, consultas, e em
todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei
Federal n' 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 2l106l1993,
Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08/08/2000,
Decreto Federal n" 3.697, de 2l l12l2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O8Ol2Ol7, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

ã«t{
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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AVrSO DE L|CITAÇAO

pnecÃo PRESENcTAL n.o 3t2o1r
Processo Administrativo n." 412018

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos
da frota da Administração Municipal.

Tipo: Menor Preço, Por Lote.

Recebimento dos
26t02t2018.

Envelopes: Até às 09h30min. do dia

lnicio do Pregão: Dia 2610212018, às 10h00min.

Preço Máximo: R$ 17.744,21 (dezessete mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e vinte e um centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horario de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, siÍo à
Rua Walfredo Bittencouri de lriloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 0910212018

M o to de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria 08012017
§:,

L
L b a

Nova Santa Bárbara, Paraná - Q - E-mails - licitacao[)nsb.pr.gov.br - §.wrv.4Sb.pr.sov.br
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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PREGÃO PRESENCIAL NO 3/2018
Processo Administrativo n." 412018

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura 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 Licitações por meio do Íax (43) 3266-8í00 ou para o e-mail
licitacao@nsb.Dr.qov. br.

A falta de remessa do presênte Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retiÍicaçóes ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informações adicionais pertinêntes ao certamê licitatório.

Mar ô4io de Assis Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 08012017

Rua Waltiedo Binencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, .t - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacaoí)nsb.pr.eov.br - rvwrv.nsb.pr'.gov.br

1
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PREGAO PRESENCIAL NO 3/2018
Processo Administrativo n." 412018

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de
serviços de lavagem de veículos da frota da Administração Municipal.

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 telr' fax

, aos t t2018

Carimbo Padronizado da Empresa

)

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro. I 43. 3266.8100. :1 - 86.250-000
r - n rvu,. nsb.pr.tor'.brNova Santa Bárbara- Paraná - E - E-rrail Iic i caoaarn r
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PREGAO PRESENCIAL NO 3/20í8
Processo Administrativo n." 412018

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMP RESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR IND IVIDUAL íMEI) (LC 147120141.

ABERTURA DA LtCTTAçÃO

Abertura: Dia 26102;/2018, às 10h00min.
Protocolo dos envelopes: Até às 09h30min, do dia 2610212018.

A Prefeitura Ít/unicipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela Portaria
no 01512015, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que Íealizará licitaÇáo, na modalidade
Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por lote, destinado ao recebimento de propostas
objetivando a contrataÇão dos serviços relacionados no ANEXO l: Registro de preços para
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos da
frota da Administração Municipal, em conÍormrdade com o disposto na Lei Complementar
Federal n.o 12312006 e n' 14712014, Lei Federal n.o 10.52012002, Decreto Federal n.'
7.89212013 e n" 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00 e, no que couber, na Lei Federal n.o

8.666/1993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222 -

Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às í2:00 e das 13:00 às í7:00
horas, de segunda a sexta-feira, Íone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email
I icita cao@-!s b. pr. q ov. br ou através do site www.nsb. pr.qov.br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus anexos somente serão prestados e

considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02 (dois)
dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitaçáo, endereÇados ao e-mail:

I i citacao@ n sb. gr got{. br As respostas a todos os questionamentos (dúvidas ou

esclarecimentos) serão disponibilizadas no site www.nsb. pr.oov.br, para ciência de todos os

interessados.

A sessão pública do Pregão Presencial será realtzada no dia 2610212018, às 'l0h00min, no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,
n" 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e sua equipe
de apoio.

í. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 .1 . Poderão participar desta Licitação exclusivamente as [\ilicroempresas e Empresas de

Pequeno Porte e/ou Microempreendedor lndividual (MEl):

a) cuJo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, conforme o disposto nos

respectivos atos constitutivos;

J

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222. Centro. El 43. 3266.8100. X - 86.250-000

sb.Dr.llsLbrNor a Santa Bárbara- Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.b
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b) regularmente estabelecidas no PaÍs e que satisfaçam as condiÇões deste Edital e seus
Anexos.
1 .2.3. Para fins da aplicação do artigo 48, § 3" da Ler Complementar í 2312006, entende-se
como melhor preço válido, a proposta de menor valor que tenha sido oferecida por um licitente
habilitado.

í.2. Não serão admitidas nesta licitação:

a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a AdministraÇão Pública até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplícou a penalidade;

c) empresa que se encontre sob falência, dissolução, recuperaçâo judicial ou extrajudicial,

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

e) empresa que não seja microempresa ou empresa de pequeno porte, coníorme definição do
artigo 30 e parágrafos da Ler Complementar n.o 123/06.

2. DO OBJETO

2.1 - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, no
Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de
lavagem de veículos da frota da Administração Municipal, conÍorme descrições constantes
neste edital e seus anexos.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.í. As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
or amentária
DOTAÇÔES
Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

20í 8 150 02.00 1 .0 4. 1 22.0020.2002 0 3.3.90 39 00 00 Do Exercícro
2018 530 04.00í 06 í25.0065.2007 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
20'18 710 05.001 .15. í 22 0070.2009 0 3 3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 1320 05.003.20.608.0 180.201 4 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 totu 06.002. 1 2.36í.0210 2016 0 3.3 90.39 00 00 Do Exercício
2018 1620 06.002 12 36í.0210.2016 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 1630 06.002. 1 2.361 .0210.2016 104 3390390000 Do Exercício
2018 1640 06.002 12 36't 0210.2016 107 3 3.90.39.00.00 Do ExercÍcio
2018 1650 06.002. 1 2.361.0210 2016 114 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 1660 06.002. í 2.361 0210.2016 117 3 3.90.39 00 00 Do Exercício
2018 1670 06.002. 1 2.36 1 .0210.2016 lJo 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2018 2330 06. 006. 1 2. 364 0230.2022 0 3390390000 Do Exercício
2018 2610 08.001. 1 0.30í .0320.2025 0 3 3.90.39.00.00 Do Exercício

4

RLra Walfredo Bittencourt de Moraes n'222. Centro, I ,13. 3266.8100, X - 86.250-000
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4. DAS IMPUGNAÇOES AO EDITAL

4.í. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até as 17 horas do 2'(segundo)
dia útil anterior à data fixada para a realizaçáo da sessão pública do pregão, por qualquer

cidadão ou licitante.

4.1.1. A impugnaÇão deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome

completo do responsável, indicaÇáo da modalidade e número do certame, a razão social da

empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-simile para contato, devendo

ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no

endereÇo indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às '12h00, e das 13h00 às 17h00, ou

encaminhada através de e-mail no endereÇo eletrônico: licitacao@nsb. pr.oov. br

4.1 .2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petiÇão no prazo de vinte e quatro (24) horas

4.1 .3. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os respectivos

prazos legais.

4.1.4. Procedentes as razões da petição de impugnaÇão contra o ato convocatório, será

designada nova data pae a rcalizaçào do certame.

5. DA QUAL|F|CAçÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.í. Esta licitaÇão é exclusiva para participa ão de microempresa e empresa de Deoueno

2018 2620 08 001.í 0.301 0320.2025 303 la a so as.oo oo Do Exercício
2018 2630 08.001. í 0.301.0320.2025 324 lS.a.SO aS.OO OO Do Exercício
2018 2640 08.001 1 0.301.0320.2025 325 la.a so ss.oo oo Do Exercício
2018 zb5u 08.001. 1 0.301.0320.2025 326 la.a.SO aS OO Oo Do Exercício
2018 2655 08.00í 1 0.301.0320.2025 327 p S.SO SS OO Oo Do Exercício
2018 3000 08.002 1 0.304.0370.2030 4s7 IS a SO as OO OO Do ExercÍcio
2018 3090 09.001 08.244.0380.2031 o F.3.90.39.00.00 Do ExercÍcio

2018 3340 09.002.08.244.O400. 2033 o F.3.90.39.00.00 Do Exercício

2018 3s80 09.003.08.243 0430 2035 o b3go3soooo Do Exercicio

o ualificadas como tais os do arti o 30 da Lei Gom lem ntar n.o '12312006

com as alteraÇõ es da Lei Complementar n.o 14712014.

5.2. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no artigo 42 e seguintes da

Lei Complementar n.o 123, de'14 de dezembro de 2006, a microempresa ou empresa de
pequeno porte:

5.2.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.2.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede

no exterior;

)

Rua Wallredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, El 43. 3266.8100. X - 86.250-000
Nova Santâ Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacao@nsb.pr.gov.br - uslr.nsb.pr.gor'.hr
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5.2.3. De cujo capital participe pessoa fÍsrca que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia
de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do
caput do artigo 30 da Lei Complementar n.o 123 de 14 de dezembro de 2006;

5.2.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de lOo/o (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar n.o 123 de
14 de dezembro de 2006;

5.2.5. Cujo sócio ou titular se.ja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput
do artigo 3o da Lei Complementar n.o í23 de 14 de dezembro de 2006;

6.2.6. Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.2.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econômica, de sociedade de crédito, íinanciamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência

complementar:

5.2.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa Jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.2.9. Constituída sob a forma de sociedade por açóes;

5.2.10. Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço,
relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.í. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope N' 02 - HABILITAÇAO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de LicitaÇões da Prefeitura Municrpal de Nova Santa
Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara -
Estado do Paraná, até às 09h30min., do dia 26102120í8, contendo no anverso destes
(respectrvamente) os seguintes dizeres.

ENVELOPE N" 01 . PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N'3/20í8 - SRP
ENVELOPE N" 02. HABILITAÇAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 3/20,18 - SRP

6
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6.2. Não será aceito. em oualouer hioó e, a particioacão de licitante retardatário,
consideredo este. aquele oue aDresentar os envelopes aoós o horário estabelecido para
a entreqa dos mesmos , comprovado por meio do protocolo da Prefeitura M de Nova
Santa Bárbara

7. DO CREOENCIAMENTO

7.1. O representante do licitante deverá apresentar, na Sessão Pública, os documentos
necessárros para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame.

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCURAÇÃO com reconhecimento de firma, ou TERMO DE CREDENCIAMENTO
com carimbo e reconhecimento de firma, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

7.3. Na hipótese dos itens 8.1 ou 8.2, o representante deverá apresentar o Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidação, devidamente
registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus adm inistradores, devidamente autenticados
para verificaçâo dos poderes do outorgante.

7.4. Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens anteriores não haverá
necessidade de apresentar cóp ia do contrato social no ênveloDe de Habilitacão.

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a

apresentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que possibilite a

conÍerência dos dados com os documentos informados no documento de credenciamento.

7.6. Será admitido apenas'í (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão

Presencral, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou ausência do

representante legal da licitante não importará na desclassificação da sua proposta no presente

certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele não poderá

apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na sessão do pregáo,

inclusive interpor recursos.

7.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitaçâo, conÍorme modelo do ANEXO V
do presente Edital

7.9.1. No caso da sua não apresentaÇão, a declaração de cumprimento dos requisitos de

habilitação pode ser firmada no inÍcio da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.
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7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessáo, deverá incluir a
declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de PreÇo,
sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.10. Conforme previstos na Lei Complementar no 12312006, as MICROEITiIPRESAS ou
EI\,,IPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentação comprobatória dessa
condição, através do seguinte documento:

a) Certidão simplificada emitida e registrada pêla respectiva junta comercial

7.11. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em qualquer
das vedaçôes do artigo 3', § 4', da Lei Complementar n" 12312006, não poderá usufruir do
tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva
declaraçã0.

7 12. A dealaação falsa relativa ao enquadramento na condiçáo de microempresa ou empresa
de pequeno porte sujeitará à licitante, nos termos do art. 7", da Lei no 10.520102, à sanção de
impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Í\/unicípios, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, como também caracleriza o crime previsto no art. 299 do Código
Penal. sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato, bem como das demais
cominações legais.

7.13. Na hipótese de a lcrtante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentaÇão comprobatória da condição de Àrlicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no

Envelope 1 - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA

8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da IicitaÇão (Anexo l), o
arquivo digltal de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anexo lll) e
as instruçôes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

l- O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções

contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 -
PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) via, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas
informaçóes constantes na proposta gravada em CD, constando'

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscrição no MF - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitação:

c) DescriÇâo dos serviços cotados, conforme relaÇão detalhada do objeto (Anexo l).

d) Preço ofêrtado, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;

8
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e) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
11 Prazo de execução de no máximo 2 (duas) horas computadas a partir da chegada do veículo
no local de prestação dos serviços;
g) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;
h) Data e assinatura do proponente.

lll - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na
desclassificação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mÍdia em bom estado, bem
acondicionada, para que não soíra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia
alternatrva do arquivo digital;
Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo estar
computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quars ficarão a cargo da futura
contratada;
Vll - Não serão levadas em consideração quarsquer ofertas que não se enquadrem nas

especificaÇões exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no enderêço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Lic itações/Pregôes, onde também encontram-se disponíveis
o Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no

ENVELOPE no 0í;
X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execuçáo; Forma
de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direrto de verificar as

informações sobre a qualidade e caracterÍstica dos serviços prestados pelo licitante, através de

diligências ou vistorias ln /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os encargos

sociais e trabalhistas, todos os equrpamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas,

transporte, salários, carga tributária, alvará, emissáo de relatórtos, as taxas municipais,

estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos
mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l, necessários para prestaÇão dos

serviÇos licitados.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

9.1. No erlvelope lacrado No 2 - HABILITAÇAO - deverá conter os documentos relacionados
para habilitaçáo (item 10), originais ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório
competente, ou servidor da Administraçáo, ou publicado em órgão da imprensa oficial, os quais

serão examinados pela Comissão de Licitação.

9.1.1. Quando o certiíicado/certidáo for emitido por sistema eletrônico, poderá ser apresentado
no original ou em fotocópra, mas sua acertaÇão fica condicionada à verificação da autenticidade
pela lnternet ou junto ao órgão emissor.

9.2. Documentos matriz/filial: Os documentos apresentados deveráo estar em nome do licitante
responsável pela prestação dos serviços com o número do CNPJ e endereço respectrvo.

I
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9.2. í . Se o licitante responsável pela prestaÇão dos serviços for à matriz, todos os documentos
deveráo estar em nome da matriz.

9.2.2. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à filial, todos os documentos
deverão estar em nome desta.

9.3. Prazo de va dade dos documentos

9.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura de
sessão pública deste Pregão Presencial.

9.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos pelo
período de 60 (sessenta) dias da data da emissáo.

10, DA HABILITAÇÃO

í0.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procu radoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reíerente 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 parágrafo

único do artigo 11 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçôes instituídas a título de
substituiÇão, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;

10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentaÇão de Certidão Negativa de Débrto ou Certidão Positiva com

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

10.1.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
I\Iunicipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidáo Negativa de Débito ou

Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalenle do Município sêde do
licitante na Íorma da ler;

10.1 .4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

mediante apresentaçáo do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecrdo pela Caixa
Econômica Federal - CEF.

10. 1 5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a

apresentaçáo do comprovante de inscrição e de situaÇão cadastral emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

10.1.6. 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-l-ei 5.452, de 1o de
maio de 1943.

Nova Santa Bárbara.
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í 0.2. í. Certidão negativa dos cartórios de registros de Íalências e concordatas, expedida pelo
cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da data
marcada para início da disputa.

10.3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

'10.3.1 . Gomprovação de aptidão através de no mínimo 0'l (um) atêstado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
empresa em quantidades e prazo de entrega quanto ao objeto da presente licitaÇão. Não serão
aceitos atestados de empresas que pertenÇam ao mesmo grupo empresarial.

10.4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

10.4.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXlll do art. 7'da
Constituição da República Federativa do Brasil de í988, conforme o que disciplina o inciso V do
ai..27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser
utilizado o modelo do ANEXO Vll.

10.4.2. Documento declarando que o licitante não Íoi declarado inidôneo para licitar ou

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

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

modelo do ANEXO lX.

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

10.5. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equtpe de Apoio,

mediante conferência da cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa

oficial ou impresso de sítios oficiais do órgão emissor.

10.6. As declarações emitidas pela licitante deveráo ser apresentadas no original e ser firmadas
por representante legal da emprêsa.

10.7. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentaÇão em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10.8. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentaÇáo exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.

10.8.í. Havendo alguma restriçáo na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
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Administraçáo Pública, para a regularização da documentaÇão, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.

10.8.2. A não-regularização da documentaçáo, no prazo previsto acima, implicará decadência
do direito à contrataÇão, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas neste edital, sendo
facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já convocados para
apresentar sua documentação de habilitaÇão e, se necessário, observada a ordem crescente
de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade
estabelecido pelo instrumento convocatório, ou revogar a licitação.

10.9. A regularidade exigida por ocasião da licitaçáo deverá manler-se na vigência do contrato

11. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO

11.'1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes PROPOSTA
e HABILITAÇÃO. devidamente lacrados, que serão protocolados.

11.2. No dia, hora e local desrgnados neste edital, na presença dos licitantes e demais pessoas
presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão e anunciará as empresas que
apresentaram envelopes.

1 1.3. Em segurda o Pregoeiro passará ao credenciemento dos licitantes, nos termos do ltem I
- DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitanles credenciados na

declaração de que cumprem as condições de habilitação, subitem 8.9 deste Edital e após.
encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e
protocolos.

11.4. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será
procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste

instrumento.

11.5. A desclassificaÇão da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar

da Íase de lances verbais.

11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

'l 1 .6. í . Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicaÇã0.

11.6.2. F alla de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessáo do Pregão Presencial,

11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N'2 - HABILITAÇÃO,

\ova Santa Bárbara. Paraná - Q - E-rnail licitacao :2rlnsb r br
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11.6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassif icaÇão, pois
poderão ser preenchidos para a autorização de fornecimento.

í í.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e lotal, prevalecerá o unitário e na
divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

'l '1.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferêncie

11.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preÇos iguais, será realzado sorteio
para determinaçáo da ordem de oferta dos lances.

11.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamaÇão do vencedor.

1 1 .10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 12.9, poderão
os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

'í 1 .1 1 . Os lances deveráo ser formulados em valores distrntos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preÇo.

11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

11.í3. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o
Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preÇo

ofertado, comparando-os com os preços estimados pela Administração ou com os preÇos

praticados no mercado.

1'1 .15. Consrdera-se preço excessivo, para os fins de avaliaÇão da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração

11.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura
do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" do licitante que apresentou a melhor
proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item 10 -
DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E itEM,Il - DA
HABILITAÇÃO, deste Edital

11.17. Se a oferta náo for aceitável por apresentar preÇo excessivo, o Pregoeiro poderá

negociar com o licitante vencedor, com vrsta a obter preço melhor.
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11.í8. Obtido preÇo aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 12. í 6.

11.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificaÇão, e assim sucessivamentê, até a apuraçáo
de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vêncedor.

11.20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preÇo vier a ser desclassiÍicada ou inabilitada. o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

1 1.21 . No caso de vício na documentaÇáo de regularidade fiscal da habilitação apresentada por

licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, emissão de eventuais certidóes negatrvas ou posrtivas com efeitos de negativas, desde
que observado o contido no item '1 1.8 deste edrtal.

11.22. Constalado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certamê.

1í.25. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentaÇão em situaçáo
regular, conforme estabelecido no item 10 - DA APRESENTAÇÃO OOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item í I - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

1 1 .26. No Gzo d 0í m dia ntad do encerramento da sessão a licitante declarada
vencedora, deverá apresentar sua proposta com os valorês devidamente aiustados.
11.26.1. Na recomposiçáo final, os preços unitários náo poderão ultrapassar os valores
máximos que estáo fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)

valo(es) consignado(s) na proposta inicial.

11.26.2 O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
vencedora a ter sua adjudicaçâo prejudicada, sendo convocado para apresentação de planilha

o segundo colocado.

11.27. Podeá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para análise
mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais serão
posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o

prossegurmento dos trabalhos.

11.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02 (dois)

dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados os trabalhos, ficando
cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por meio eletrônico
de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se ausentaram após
abertura da sessão.
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11.29. A licitante que tiver sua proposta desclassificada, e não manifestar a intenÇão dê
recorrer, será devolvido, ainda íechado, o respectivo envelope que contiver sua habilrtaçáo.

11.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes N. 2 - HABILITAÇÃO apresentados
pelos demais Iicitantes, até a prestação definitiva dos serviços licitados. Após inutilizará os
mesmos.

1í.31. Da Sessáo Pública será lavrada ata circunstanciada, devêndo ser assrnada pelo
Pregoeiro, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

í2. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

í 2.1 . No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de Menor Preço, Por Lote,
desde que atendidas às exigências de habilitaçáo e especiÍicações constantes deste Edital.

12.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

12.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestaÇão dos licitantes quanto à
intençáo de interposiÇão de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e posteriormente,

submeterá a homologação do processo ao Prefeito l\ilunicipal.

12.4. No Gaso de interposrção de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitaÇáo submetido ao PreÍeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para os
procedimentos de adjudicaçáo e homologação.

í3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1 . Ao íinal da sessáo, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intenção de
recorrer, através do registro da síntese de suas razôes em ata, sendo que a falta de

manrfestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

conseq uentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.

13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razóes do recurso,

ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os i'ecursos interpostos às decrsôes proíeridas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos

termos do inciso XVIll, do art. 4" da Lei n' 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de LicitaÇóes, e protocoladas na sede administratrva da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email
licitacao@nsb. pr.qov. br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridade competente,
devidamente informado, para apreciaÇão e decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis

13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
I\/unicÍpio de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site www. nsb.pr.qov.br

14. DO REGTSTRO DE PREÇOS

14.1. Após a homologação do resultado da licitaÇão e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante
a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos classificados do
certame, ficando vedada à transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros.

14.2. 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 náo atendimento ou
recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais
licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condições da primeira
colocada, sendo a prestação dos serviços nas condiçóes previstas neste edital e seus anexos.

14.3. A efetivação da contrataÇão de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de
Registro de PreÇo ou pelo srmples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emltida
pela Prefeilura.

14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiÇões da Ata de
Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo eslipulado ou náo reduzir o preço

reglstrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado.

14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alteraÇôes,

obedecrdas às disposições contidas no Arto 65 da Ler 8.666/93, em decorrência de eventual
reduÇão daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

14.6. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá

demonstrar de forma clara, por intermedio de planilhas de custo, a composição do novo preço.

Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a Preíeitura adotará, além de ampla pesquisa

de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo

Governo Federal.

14.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre
os preços de mercado e os propostos pelo lcitante à época da teahzaÇào deste certame
licitatório.

14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisáo de preços.

15. DA VIGENCIA
15.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (dozel meses, a contar
da asslnatura do mesmo, com validade e eficácra legal após a publicação do seu extrato no

Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.
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,I6. DO CONTRATO

16.1. Será dispensada a celebraÇão do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 4o do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os
seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

í6.2. Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota
de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,
observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condições
propostas, inclusive quanto aos preÇos, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação
das sanções cabíveis previstas neste Edital.

í7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVTçOS

17.1. O üazo para execuÇão dos serviços será de no máxrmo 2 (duas) horas para qualquer

dos veÍculos componentes da frota.

17.2. As 2 (duas) horas estabelecidas como tempo limite para a lavagem dos veículos serão

computadas a partir da chegada do veículo no local de prestação dos serviços.
17.3. Serão enviados, no máximo, 5 (cinco) veículos para lavagem, por dia.

'r8. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERV|ÇOS

18.1. Os Serviços deverão ser prestados na sede da empresa vencedora

19. DO PAGAMENTO

19.í. Em até 30 (trinta) dias após a execução 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 Fazenda Nacronal (PGFN), reÍerente a todos os

creditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, rnclusive

os créditos tributários relativos ás contribuiÇões 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 substiturção, e às contribuiçôes devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de

SituaÇáo junto ao FGTS.

19.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N'da conta bancána
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento.

í9.3. A PreÍeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

rndenizaçóes, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em let ou nos

termos deste Pregão Presencial.

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail - licita cao? nsb r
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í9.4. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de IiquidaÇão
qualquer obrigaÇão financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.

20. DO VALOR

20.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ 17.744,21 (dezessete mil,
setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), conforme Anexo l- Termo de
Referência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei 8.666/93.

21. OAS SANÇÓES ADMTNISTRATTVAS

21.'1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não
mantiverem a proposta, forem os í.o colocados de cada item e não assinarem a Ata de Registro
de Preços, náo 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 sanções, a critérlo da

Administração, rsolada ou cum ulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos causados à
Administração da Prefeitura t\/unicipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator
I - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll- Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotaçáo restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - lvlulta de 1OoÁ (dez por cento) do valor estimado da contrataçáo, aplicada nas hipóteses de

inexecuçáo total ou parcial das obrigações assumidas.
V - Suspensão 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.

21.2. A apltcaçào das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

estabelecido na Lei de Licitações, a contar da intimação do ato.

21.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso
fortuito ou motivo de força maior.

21.4. O descumprimenlo total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no

momento da execução da Ata de Registro de PreÇos, sem Justificatrva aceita pelo órgáo ou

entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada
ou cum ulativamente, as seguintes sanÇões:
| - Advertência;
ll - I\ilulta de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de recusa
do 1.o colocado Ce cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Àilulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em

atraso, até o máximo de 10o/o (dez por cento), incrdentes sobre o valoÍ estimado da contratação,
alem do desconto do valor correspondente ao íornecrmento não realizado pela beneficiária da

\ova Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail - licitacao.ànsb or,.br - ull.nsb I or'- br
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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.
21 5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao íornecedor o
contraditório e ampla deíesa.

21.6. A aplicaçáo das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicaçáo de
outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à Administração

22. DAS D|SPOS|ÇOES FtNA|S

22.1. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por apresentarem documentaçáo e/ou
elaborarem proposta relativa ao presente Pregão Presencial.

22.2. Recomendam-se aos Iicitantes que este.jam no local indicado no preâmbulo deste edital,
para a entrega dos envelopes e Sessáo Pública do Pregáo Presencial com antecedência de 15

(quinze) minutos do horário previsto.

22.3. E obrigatória a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos

de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto em contrário.

22.5. Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem 24.4 em dia de expediente normal
na Adminrstração da Municipal.

22.6. Para agilização dos trabalhos, nâo interferindo no julgamento das propostas, os licrtantes

faráo constar em sua documentaçáo: endereço, número de fax e telefone. bem como o nome

da pessoa indicada para contatos.

22.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenizaÇão, poderá ser.

a) adiada a abertura da [crtação,
b) alteradas as condiçôes do Edital, obedecido ao dispositivo no § 4o do aÍ|.21 da Lei 8.666/93.

23. SÂO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:

23.1 . ANEXO I - Termo de Referência,
23 2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

23.3. ANEXO lll- Programa de preenchimento de proposta,

23.4. ANEXO lV- lnstruÇão para preenchimento da proposta;

23.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);

Nora Santa Bárbara. Paraná - E - E-mail- licitacao,?nsb r ot,.br - rr l s .lsb t- or'.br
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23.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração comprobatória de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte
23.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
23.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de ldoneidade,
23.9. ANEXO lX - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
23.1 0. ANEXO X - Modelo de Credenciamento.
23.1 1 . ANEXO Xl - Modelo Declaraçáo de Não Parentesco;
23.12. ANEXO Xll - Minuta da Ata de Registro de Preços.

24. DO FORO

24.1. 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

Nova Santa Bárbara, Ogl02l2018

á"ã^
Preíeito Municipal

Marco unes
oerro

Po " o80t2017

Lúcio rto dos Reis

Secretário Municipal de Obras, o Trabalho e Geração de Empregos

i- ]
)r, i ^,..,.,Jchid;_tuotsià Brán-c-o da silva

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Michel res de Jesus
Secretária Municipal de Saúde

c Sn; É'aa 16 r("" Í; 
"o;,k?on 

oo
Secretá)e Municipal de Assistência Social
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PREGAO PRESENCIAL NO 3/2018

ANEXO I

TERMo oe RerenÊHcra

í. Do oBJETo E vALoR uÁxrniro

1.í. A presente licitação tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de
êmpresa para presteção de serviços de lavagem de veículos da frota da Administração
Municipal, conforme especiÍicações e quantitativos abaixo relacionados.

'l .2. O valor máximo global é de - R$ 17.744,2'l (dezessete mil, setecentos e quarenta ê
quetro reais ê vintê e um centavos).

2. ESPECIFICA OES DOS PRODUTOS / PRE O ESTIMADO:

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. Considerando que os veículos da Írota municipal, se deslocam rotineiramente para realizar

suas atividades diárias, O serviço de lavagem se faz necessário para manter em boas
condrÇões de uso além de proporcronar maior conservaçâo e durabilidade dos veículos.

4. DA EXECUçÂO DOS SERVTÇOS

4.1. O üazo para execução dos serviços será de no máximo 2 (duas) horas para qualquer dos
veículos componentes da frota.

4.2. As 2 (duas) horas estabelecidas como tempo limite para a lavagem dos veículos serão
computadas a partir da chegada do veiculo no local de prestação dos serviços.

4.3. Serão enviados, no máximo, 5 (cinco) veículos para lavagem, por dia

4.4. A lavagem dos veículos deverá ser rcalizada nas dependências da empresa contratada, de
acordo com as necessidades de cada Secretaria, mediante a apresentação de requisiçáo com

21
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LOTE:1

pro«l.qti#
servtçoi:::

códigs,
do .,.,:.,.

Preço
Í!!álímo
tiitáli ,

Iern Nome dq p(duts/§êMço
:. --.a- .: 1.. - . -1:::::1r'r_

1 4320 Lavagem geral de veículos leves,
tipo passeio, não incluindo motor

290,00 UN 40,00 11.600,00

136,00 UN 41,67 5.667.122 6600 Lavagem geral de veículos médio,
tipo Kombi e Van, não incluindo
motor

27,OO UN 17,67 477,095 6601 Lavagem geral em motocicleta
't7.744,21TOTAL

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.-qov.br - wrvr.r.nsb.pr. gov.br
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assinatura do servidor autorizado pela administração para eíetuar a requisição e pelo condutor,
especificando o veículo, placa, e tipo de serviço.

4.5. A empresa prestadora dos serviÇos deverá estar localizada num raio máximo de 20 (vinte)
quilômetros do ÍVIunicípio de Nova Santa Bárbara-PR.

s. INFoRMAÇOES ADtCtONAtS

5.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital
de Licitação
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 3/20í8
ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arqurvo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP32018 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail - licitacao2nsb.pr.gor'.br - lss-rrsb r or .br'
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ANEXO III

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 3/20í8

ANEXO III _ PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO
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E localize o arqurvo PP32018_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Sti
NOVA SANTA BARBARA

ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃo PRESENCIAL No 3/20í8

ANEXo IV _ INSTRUÇÓES PARA PREENCHIMENTo DE PRoPoSTA

Para agilizar as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um executável para

a digitação das mesmas.

Você receberá um executável com o nome SOFTWÂRE MEDIADOR UTILIZADO PARA

MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de proposta com o nome

PP3201 8_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Após o preenchimento dos dados, este arquivo deverá ser gravado em uma mídia (PEN DRIVE

ou CD) e colocado no Envelope ll o mesmo arquivo PP3201 8_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL

DE PROPOSTA.eSI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o

arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO.

Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo

Clique no botão -. 1

EsProFostó:

,{í

.::,esr, ,J

Lolêi 
i Prodaôs,5eryi9oi j

Quôrtê, 3l dê J.ndo de 2oo8 EqFl4ô *táõ - wu.4.êq]phrc,16,ú

..; fmissão dê Proposla EE
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Serão liberadas as opÇões para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

Clque no botão

Vai abrrr a janela

{g Dados do fornecedor

Preencha os campos, lembrando que os campos com (.) são de preenchimento obrigatório

;11 fiepresentante

Abrirá a janela

C que no botão

I

i

.1.

Quôrrô_ 30 de ]JÉio ê zmE Eqrdôm SteGr - Nw e!!,plso,cm,ú

zCO8

{;o"a*a"r",-"a. I

ffo0t 5

E s",

iNÉ,!ffir

iPreÍeirurô Mu.,.ip.l de rheo'ã

rorer ] eroauralSer;ços ]

N! L,ríôção EÉrcíoo

..1' [|nir.;io de ProDortà EEA

lFí-:j fesrrroa

E mãI

IE t*la

IE5PLT,IIADÁ

ss s59sftpr.:ÊÉmpÉsãt?sle ccm 5r

]sssss-sr:,,ss:i.rí-- 5!:3!9!BS

UF' CLP

Ce ulôr

l.lF CÀ.rê

ir ee f 3{8fi- Fil"r" lPnl l-'' l l, |3r,,!rz.Íra

Bàío

3! S3!9.S999

tidade

IÚ PÜFA

sssS!33

lr ir Êni sÀiÉ - É

39 5939-3353

Ê,8ci,., Dados do fohrúldor
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos (.) sáo obrigatórios. Depois Íeche este

formulário e íeche também o formulário de dados do fornecedor.

Clique na aba

Produtos/Serviços:

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o preÇo unitário de

cada procluto.

Para impÍimir a proposta, clique no botáo
q</ lmpÍimt propostê

Após cadastrar os dados dos itens, clicar no botão Gravar proposta

ilfl Qravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

BG

3S3 939 $r 9S

1." :_

-" 
lss síis sú:ã --

CPF

i";*;;r à!enprÉsÉle5le côm bÍ

Qr*t" 
I

E-mdl

UF' C'P

U.il

20[8 lF,*" d"Ê.^-

2FJ6.0m0 Fàbúd l
{6.0000GI!

rl rõdôs do Io,i€cedêr

Quôrtà, 3l d€ ràrerc de mB

I
l

0lrle

Preto Totd do tote: 300,0000

Prefeiturô M unÉçâl dâ lbiporã 0!001 5

Eaúdtu !5temôr - Íw.ÉqJdúo cm.bí

ú 9rc* prrosro IF s*

2E5 úúú!

45.!!rrD

Lotes P,cdqdos/sársôsi
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255 0!m
45_00011
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O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENÇAO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP320í 8_ANEXO2_ARQUIVO

DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN DRIVE, o qual será epresentado no

ENVELOPE Il - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o Depto de Licitações da

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr - Fone (43) 3266-8100 ou no e-mail

licitacao@nsb.pr.gov.br

Proposla grdvôdô em Cr\Proposta,e5l lll

OK

j/
lnformation a

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - [:-mail - lici âcao ía ns or.br
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, inscrito no CNPJ no

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DEcLARAÇÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeutstros oe naetrraçÀo

Pregão Presencial No 3/20í I

Prezados Senhores.'

or
intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) ......, portador
da RG no. e do CPF no...................... declara que "Atende

Plenamente" aos reqursitos de Habilitaçáo, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei

Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF
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PREFEITURA MUNICIPAL 053

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO VI

oeclaRaÇÃo coMpRoBAToRrA DE ENeUADRAMENTo coMo MtcRoEMpRESA ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregâo Presencial No 3/2018

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa.... ............ CNPJ
esta enquadrada na categona.. ......... ........ (Pequeno Porte ou Microempresa), bem
como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nor a Santa Bárbara- Paraná - E - E-mail - licitacao2nsb.pr.uor,.br - ull.nsb.Dr.q or'.br
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inscrita no CNPJ sob no

31

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAÇAO QUANTO AO CUMPRIMENTO AS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART. 7", lNC. XXXIil DA CF)

Pregão Presencial No 3/2018

Prezados Senhores

A empresa

d" cr,1"-, d" rd*rd"d" ' plr intermedio o" t":'TJ"t""Jtante legal o(a) Sr(a) portado (a)

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho

de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de í999, que náo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos. Ressalva. emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Rua Wallredo Bittencourt de Moraes n'222. Centro. I 43. 3266.8100. = - 86.250-000
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DEcLARAÇÃo DE TDoNEtDADE

Pregão Presencial No 3/2018

A (empresa).......... estabelecida na

.., no ..............., inscrita no

CNPJ sob no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial N" 3/20í 8,

instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para
licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Nor,a Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - licitacao?nsb.rlr.gor,.br - rvrru.nsb r or'.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO IX

DECLARAÇAO OE FATOS tMPED|T|VOS

Pregão Presencial No 3/20í 8

A (empresa)........... estabelecida
na...................... no

inscrita no CNPJ sob no . ....... .. .. ... .. .. ..., Declaramos,
na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela Prefeitura lVlunicipal de Nova
Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial No 3/20í8, sob as penalidades legais, que
não ocorreu fato superveniente impeditivo de habilitar-nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - licitacao nsb I or,.br - u'u'u,. nsb. pr.qor.br
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO X

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregão Presencial No 3/20í I

A empresa , com sede na _, CNPJ n.o

representada pelo (a) Sr.(a) CREDENCIA o (a) Sr (a) _
(CARGO), portador(a) do R.G no

para representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitaÇáo na modalidade Pregão Presencial No 3/2018, para Registro de preços para
eventual contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos da
frota da Administração Municipal, podendo formular lances, negociar preÇos e praticar todos
os atos inerentes ao certame, inclusive rnterpor e desistir de recursos em todas as fases

licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento

a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigoo;
c) Documento de ldentificaÇão;

e C.P.F. no
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ANEXO XI

DECLARAçÃO OE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial No 3/20í I

_(nome da empresa)_, inscrita no CNPJ sob o
no por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

, portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no _, DECLARA, para efeito de
participação no processo licitatório Pregão Presencial No 3/20í 8, da Prefeitura l\Iunicipal de
Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentês em linha rela, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer sejam de cargo em confrança ou estatutário, de direção e de assessoramento,
de membros ou servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e LicitaÇões
do Município de Prefertura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF
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ANEXO Xilr

MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçO N.o _/_ _ PMNSB

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NO 3/2018- PMNSB

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, com personatidade jurídica de direito púbtico
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de
MoÂes,222 - Centro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada neste
ato por seu Prefeito, Eric Kondo, R.G. ............................., inscrito no CPF sob. o no .............. ...,
doravante denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N" í 0.520/02, N'
8.666 de 21106193 e suas alteraÇões posteriores, Decreto Federal No 3.555/00. Decreto
Municipal n" 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classrficação das propostas apresentadas
no Pregão Presencial No 3/20í I - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal RESOLVE
registrar os preços para eventual contratação de empresa para prestaÇão de serviÇos de
lavagem de veículos da írota da Administração Municipal, conforme especificado, oferecido
pela empresa <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob n'
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOÍUPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representâdo pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada beneíiciária
da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificaçóes, os preços, os quantitativos
na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, tem entre si
justo e contratado o que se segue:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto desta Ata o registro de preços, para eventual contratação de empresa para
prestação de serviços de lavagem de veículos da Írota da Administraçáo Municipal,
conforme especiÍicado no ANEXO I, que integra o Edital de Pregão Presencial No 3/20í 8 -
PMNSB, independentemente de transcrição. O Órgão Gerenciador não se obriga a contratar os
serviços relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO l,

podendo alé rcaliz licitação específica para contratação de um ou de mais itens, hipótese em
que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art.

15, § 40, da Lei no 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto n" 6.906/03.

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 '12 (doze) meses, a contar da

assinatura do mesmo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diáno
Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.eov.br - rvrvw.nsb.pr.gov.br
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CLAÚSULA QUARTA - DA ooTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta LicitaÇão correrão por conta da seguinte dotação orçamentária
<DOTACOES. CONTRATO#T>

cLAUSULA QUTNTA - DA VALTDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, 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, não será obrigada a contratar os
serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Regrstro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie às empresas beneÍiciárlas, 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.

Ouando o preÇo registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior àquele praticado no
mercado, o município convocará o Íornecedor para uma negociação, com o fim de obter
reduÇão do preÇo e sua adequação ao praticado pelo mercado. Se resultar frustrada a
negociaçáo, o fornecedor será liberado do compromisso assumido e o municÍpio convocará os
demais fornecedores visando igual oportunrdade de negociaÇão.

Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preÇo registrado e o fornecedor, mediante
requerimento, comprovar a impossibilidade de cumprir o compromisso, o municipio poderá. a)
liberá-lo do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmar a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociaÇáo.
lnexitosas as negociações, proceder-se-á à revogação da ata.

Poderá ser solicitada a revisão do preço registrado, desde que o pedido seja instruído por
documentos comprobatórios da procedência do mesmo, tais como lista de preços dos
fabricantes, notas fiscais dê aquisição dos produtos, de matéria-pnma, de componentes ou
outros documentos pertinentes.
A atualização não poderá ultrapassar o preÇo praticado no mercado e deverá guardar a

diíerença percentual entre o preço originalmente proposto e o preÇo de mercado vigente à
época.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração:
- a utom aticam e nte:

- por decurso de prazo de vigência,
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o seu
registro de preços cancelado na Ata, por rntermédio de processo administrativo especÍfico,
assegurado o contraditório e ampla defesa.
A pedido, quando:

37

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222. Centro. 8 .13. 3266.8100. Z - 86.250-000
Nova Santa Bárba ra. Paraná - tr - E-mail - lic itacao2nsb.pr-gov. br - rr rrrr .nsb. Dr.qov.br



---' PREFEITURAMUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
061

*

- 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 em funçâo da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. A solicitaÇão dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de í 5 (quinze) dias, facultada à Administraçáo a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso náo aceitas as razoes do pedido.

- por iniciativa do Orgão Gerenciador, quando a vencedora:
- não aceitar reduzir o preÇo registrado, na hipótese deste se tornar supenor àqueles praticados
no mercado;
- perder qualquer condiÇão de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório,
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
- náo cumprir as obrigaçóes decorrentes desta Ata de RegisÍo de Preços,
- não 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 condiçóes estabelecidas
nesta Ata de Registro de PreÇo ou nos pedidos dela decorrentes, A comunicação do

cancelamento do preço registrado, 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 SÉflMA - DAS OBRIGAÇOES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

A Adjudicatária obngar-se-á a:

- Prestar o serviço adjudicado estritamente de acordo com as especificaÇões descritas no

Termo de Reíerência - ANEXO l, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado
pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada;
- lVlanter-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 prestaÇáo dos serviços, tais como, freles, impostos,

seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da

contrataçáo do objeto;

cLÁusuLA orrAVA - DAS OBRTGAÇÕeS OO MUNICíP|O

Caberá a Prefeitura:
- prestar as informações e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser

solicitado pela beneficiária da Ata;
- releitar os serviÇos prestados equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Orgão Gerenciador ou com as especiÍicações constantes do Ato Convocatório,
em particular, de seu ANEXO l.

cLÁusuLA NoNA - DA AUTORTZAÇÃO eXeCUçÃO DOS SERV|ÇOS

A prestação dos serviços da presente Ata de Registro de Preços serão autonzadas, caso a

caso, pelo Orgão Gerenciador. A emissão das autorizações de prestação de serviÇos, sua

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail lic itacao@nsb.pr8qt-br - u rv*.rsb.pl€et-ú
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retrficação ou cancelamento, total ou parcial, seÍá igualmente autorizado pelo órgão
reqursrtante.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do PRAzo DE ExEcUÇÃo DoS SERVIÇoS

O prazo para execuçáo dos serviços será de no máximo 2 (duas) horas para qualquer dos
veÍculos componentes da frota.
Serão enviados, no máximo, 5 (cinco) veículos para lavagem, por dia.

cLÁusuLA DÉcrMA pRtMETRA - Do LocAL DA ExEcuÇÃo Dos sERVtÇos

Os Serviços deverão ser prestados na sede da empresa vencedora

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal
acompanhada da certidáo 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 federars 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
parágrafo único do artigo 1 1 da Lei Federal no 8.21211991, às contribuiçóes instituÍdas a título
de substituiÇão, e às contribuiÇões devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de
SituaÇão junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados, a Prefeitura
aguardará a regularizaçâo por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo prazo para o
pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara Íará 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 indispensávers 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 Presencial n'3/2018 - Pl\ilNSB. Nenhum
pagamento será efetuado a beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidaÇão qualquer

obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção
monetária.

CLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRA - DAS coNDIcÕEs GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Prestar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preÇos;

- Assumir inleira responsabihdade pela prestaÇáo 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.

- Prestar os serviços nas condições, no preço e nos prazos constantes desta ata;
- 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.

l.-ova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail- licitacao2nsb.pr.gov.br - \\ \\ \!
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- À/anterem durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitaçáo.

CLÁUSULA DÉcIMA QUARTA - DAs sANÇÕES 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 legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou
cum ulativamente, nas seguintes sanÇões.

. Advertência,

. Multa de '10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.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 náo 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 licitação e de fornecer à

Administração Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos;

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

contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de outras,
previstas em Ler, inclusive responsebilizaçáo do íornecedor 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, conÍorme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.

As penalidades seráo aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, previstas na Lei no 8.666/93 e alterações.
Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos.

a) greves;
b) epidemias;
c) cortes freqüentes de energia elétrica e água;

d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devido à interrupção das vias de acesso às

mesmas;
f1 acréscimos de volumes ou modificações substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou mão-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalaÇáo inerentes aos termos contratados
diretamente pelo l\ilunicípio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO CONTRATO

Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no parágrafo

4o do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a substituí-los os seguintes
instrumentos.
a) este Edital com seus anexos;
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b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.
í6.2. Se o classificado para o item não apresentar situação regular quando da emissão da Nota
de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro licitante,
observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas condiçóes
propostas, inclusive quanto aos preÇos, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicaÇão
das sanções cabíveis previstas neste Edital.

cLÁusuLA DÉctMA sEXTA - DAS DTSPOSIÇOeS rrUArS

lntegram esta Ata, o edital do Pregão Presencial No 3/20í8 e as propostas das empresas
classificadas em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omissos seráo resolvidos com observância das disposrções constantes das Leis no 1052012002,

Lei 8.666i 1993 e demais legislações pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer outro,
por mâis 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, Orgão Gerenciador e a beneficiária da Ata.

Nova Santa Bárbara, .....de...... de

PreÍeito Municipal - Orgão Gerenciador

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ:

Beneficiária da Ata

Nova Santa Bárbara, Paraná - -Ç, - E-mail - I icitacao@nsb.pr. gov.br - rwr.rv.nsb.pr. qov.br
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0910212018

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro de
preços do Pregão Presencial n' 3/2018, cujo objeto é o registro de preços para

eventual contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de
veiculos da frota da Administração Municipal, em atendimento ao disposto no
parágrafo único, art. 38, da Lei n' 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Gris na Ludi os Sa tos
Seto itações

Rua WalÍiedo Binencourt de Moraes n'222,CeÍlfro,I 43. 3266.8100 [< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb,or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL üc7

NOVA SANTA BARBARA

Processo Adm inistrativo ns OO4/ 2078

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para

prestação de serviços de lavagem de veículos da frota municipal.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURIDICO

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

licitatório Pregão Presencial ne 003/2018, o qual tem por objeto registro

de preços para eventual contratação de empresa para prestação de

serviços de lavagem de veículos da frota municipal.

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

Decreto 1e 5.450/2005 [para pregõo no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ne lO.52Ol2O02, 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

0

0

ü

,liÀ

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento
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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 bens ou 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 Juridica, devidamente autuado, em

dois volumes, a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ne 10.520/2002, do

Decreto ne 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93.
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Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, não se

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento

tomado.

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 do art. 10, § 1e, da Lei ns 10.480/2002, c/c o

parágrafo único do art. 38 da Lei ne 8.566/93. Não se incluem no âmbito

de análise da Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame,

como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá

ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela

Administração Direta Municipal.

É o parecer.

Atenciosamente.

tüaà'tCarmen Cortez

Procuradoria Jurídica
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Ano v

IMPRENSA OFICIAL -
Loi n" 660, d€ 02 de abril
de 2013.

I . Atos do PodêÍ Execuúvo
DECREÍO N. ()()3, OE 09 DE FEVEREIRO DE 2018

Súmular decrêlâ ponlo Íacu lalvo

O SÍ. Eflc Konclo, PreÍeito Mun cipa no uso das suas atnb! çôes legals,

0ecrela

Arl. 10 Ponlo íâclllallvo nas repadiçoês púbhcas desta mun cipalidade nâ dâta dê 12 de Íevererro de 2018 (segunda-Íeira), retornando-se às âtividades no dra 14 de
,verei.o de 2018 (quârta]eÍâ), no hoÍáÍio noÍrnal de cada órgá0.

Parágrafo único: fcam ressâ vados do ponto Íacultativo, a contar da decrsão de cada SecreláÍio e/o! Chefia de Gabinele, os serv ços de câráleÍ continuo, corno por

exêÍnplo, os servlços de saúde e coeta de lxo

Ar1. 2o 0 presente Decrelo entra eÍn vigor na data da sua publlcaçio revogadas Iodas disposlçôes conlránas.

Nova Santa 8àíbara, 09 de ÍevereÍo de 2018

Eric Kondo
Prefe to Municipal

c RGAN DÀ SOCIEDADE CIVIL

Modalidadê: TERMO DE FolúENTO
Âutuaçáo: n" 01/2018

CONCEDENTE: MUNICIPIO DE NOVÂ SANÍÂ BÁRBARA - ESÍÂDO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito públim intemo, com sedê nâ ruâ Walhedo Bittencoud dê

Moraes, na 222, nscnto no CNPJ n" 95 561 080/0001S0
CONVENENTEi ASSOCIAÇÁO 0E PAIS E AMIGoS 0oS EXCEPC|ONA|S DE NOVA SANTA BARBARA, CNPJ no 02.760.250i 0oo1-55. coÍn sede na Rua WalÍÍedo
Brllencourl de Moraes,.n0 925, Conj!nto EspeíanÇã, na cldade de Nova Sanla BáÍbáÍa, Eslado do Paraná.

motonsla. coÍn o obleUvo de aux[ar na operacronalizaçÉo de atendrmento de 78 (setenla e oito) aLunos com deficiênoa, múltiplas defciências e tÍanstornos globais do
,itsenvolvlmenlo

iPARO LEGALj Lei n' 13.019 dê 3l de julho dê 2014.

VAL0R: R§ 47 571 88 (quaíenla e sête mil qurnhentos e setênta e urn rêars e oLlênla e oilo cêntavos).
PeÍiodo de vigência: 12 dê íêvêreiro de 2018 â 31 dê dezembro dê 20'18

0ATA DA ASSINATURÂ| 01/02/2018.

SIGNAÍÁRIOS: [,4ARlA INEZ DA SILVA na qualdade de Píêsidente da CONVENENTE e, ERIC KONDO, na quahdade de o.denâdor de dêspesas da CONCEDENTE.--_@--
PREGAO PRESET,ICIAL NO 3I2Oí 8 - SRP

objeto: Registro de prêços para ovêntual contrataçâo dê êmpresa para prestaçáo de sêNiços do levagem dê veiculos da írota da Àdministraçáo Municipâl

T po: Menor Preço, Por Lote

Receblmento dos Enveopesi Âté às 09h30min. do d ia 26|0ZQ01E

ln cio do PÍegâo: Dia 26/022018, às '!0h00min,

Preço máximo: R$ í7.744,21 (dezêssetê mil, setecentos e quarenta e quako reais e vinte e um centavos),
lnformacões Comolêmênteíês: poderão ser obtidas em hoÉrio de erpediente na PreÍert!ra Municipal de Nova Santa 8áóara sito à Rua Walkedo Bittencouít de Moraes n0

222. pelo Íone 43-326ffi100, por Emáil:IgE!3e1@tsú!ge!U ou pêlo sile yta4!qb!M!.[

Nova Sanla 8áôara, 09/02/2018

Marco Antônio de AssiÊ Nunos
Plegoerro

Portaria n'080/2017

Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Nova Santa BárbaÍa
Rua Wâlfíêdo Bittêncourt de Momês n'222 Cenlrc

Fone/Fax (43)3266€100
E-ma dranoorcial@nsb.pÍ.gov.bí

ww.nsb.pr gov.br
ww tíanspaÍenciaparanâ.com.br/doênsb

DoL!,É^io issrrdo plr C€ Éd. D'3,1a - 'lord Sênta
8áiàãÍa PÍêfetura r"run opar g-.56103ô(!0C160 - AC SERÀSÀ

Sla aulenícidade êgarãnlid. de§Ce quc q6var'aúo àua!€s
do srle Eijor@.ú[êa§!?rên.jãnãÍarr.@E brdcnsh.,

Edição N" í175 - Nova Santa Bárbara, Paraná. Sexta-ÍeiIa, 09 dê
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Eq

a Luditk ntos

10

ESTADO DO PARANA

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO E ABERTURÁ DOS ENWLOPES N" 1 E N'2

REF: EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N" 3/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o
4/2018

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes n' I e

no 2, contendo as propostas de preços e a documentação, cnr

atendimento ao edital de Pregão Presencial n" 3/2018 -

(PMNSB) - Rcgistro de preços para eventual contrâtação
de empresa parâ prestâção de serviços de lavagem de

veículos da frota da Administração Municipal.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas no prédio

da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara. à Rua Wallredo Bittencourt de Moraes, no 222,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, sob a presidência da Pregoeiro Sr.

Marco Antônio de Assis Nunes, RG n" 1.331.506-92 SSP/PR, e os membros da equipe de apoio,

Sra. Elaine Cristina Luditk dos Santos, RG n" 9.144.227-2 SSPiPR e a Sra. Polliny Simere Sotto,

RG n' 9.257.282-0 SSP/PR, designados pela Portaria n' 08016/2017, para proceder o julgamento

dos envelopes no I e no 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto do Pregão

Presencial n" 3/2018 - destinado ao registro de preços para eventual contratação de empresa para

prestação de serviços de lavagem de veículos da frota da Administração Municipal. Aberta a sessão

o Senhor pregociro informou que nenhuma empresa se credenciou para o certame. Diante disso, o

Pregoeiro resolveu dar como DESERTA a presente licitação, informando que novo procedimento

será realizado para se tentar a referida aquisição. Nada mais a tratar. a sessão foi encemada, eu,

Elaine Cristina Luditk dos Santos, lavrei a presente ata que lida, e achada conforme, vai assinada

por mim, pelos membros da comissão de Iicitação.

Marco Antônio de Assis Nunes

Pregoeiro

I

Pollin otto
Equipe de apoio
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO OE LtCtTAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N" 3/2018 - SRP

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 26 de fevereiro de 2018, as 10h00min, no

prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de

Moraes, n' 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, reuniram-

se para o recebimento dos envelopes reÍerente a licitação modalidade Pregão

Presencial no 3/20í8, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação

de empresa para prestaçâo de serviços de lavagem de veículos da frota da

Administração Municipal, porém nenhuma empresa se credenciou para o certame.

Diante disso, o Pregoeiro resolveu dar como DESERTA a presente licitação, informando

que novo procedimento será realizado para se tentar a referida contratação.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer,

e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Santa Bárbara, 261021201B

Elaine C os Santos
Setor de Licit ões

Rua WalÊedo Binencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná- E - E-mails licitacao@nsb.pr.qov.br - rwvrv.nsb.Dr.gov.br
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Porecer Jurídico

De: Procurodorio Jurídico

Poro: Selor de Lici'ioçôo e Controtos

Troto-se do processo licitotório de pregõo eletrônico no 03/ 18,

considerodo deserto, conforme olo lovrodo em 2ó10212018, umo vez que nõo

ocudirom inieressodos.

Os outos forom encominhodos à ossessorio jurídico poro onólise e

pronunciomenlo e. posteriormente, seguirõo poro ouloridode competente poro

proferir decisõo finol.

A inconveniêncio oo Poder Público gerodo pelo ousêncio de

inleressodos à prestoçõo do objeto licitotório se Íesume no foto de oindo ser

necessório tol controtoçõo. Assim, de um modo ou outro, os lrobolhos deverÔo

desoguar no devido controtoçõo do serviço pretendido.

Conf orme prevê o or1. 24, V, do Lei n' 8.666193, oplicodo

subsidioriomente oo procedimento do pregõo. o teor do contido no orl. 9o do

Lei n' ]0.520/02, "quondo nõo ocudirem inÍeressodos à licítoçõo onterior e esto,

justifícodomente, ndo puder ser repetído sem prejuízo poro o Administroçõo,

monlidos, nesie coso, todos os condições preesÍobe/ecidos".

Assim, o decisõo finol deveró levor em conto se o procedimenlo

licitotórío poderó ser repetido sem prejuízo do Administroçõo, coso em que

poderõo ser oproveilodos os otos onteriores do processo odministrolivo, ou. se

seró odotodo o procedimento previslo no dispositivo retro indicodo, medionte

justificotivo cobol. Hó de se observor em ombos os cosos o necessidode de

monÍerem-se os mesmos condições do licitoçõo onterior, poro fim de evitor

situoçõo novo, que pudesse ensejor, no primeiro oportunldode, o porlicipoçõo

de olguém.
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Ademois, é prudente que o Adminislroçôo busque idenlificor no

insÍrumento convocotório condições que eventuolmente possom ler

contribuído com o ousêncio de interessodos, poÍo sonqr iol díficuldode.

eloboror novo editol e proceder à controtoçõo devido. Como exemplo, poder-

se-io o AdministroÇÕo eloboror novo consulto de preços, o fim de se verificor o

médio de mercodo reol, eventuolmenle divergenle do esiobelecido no

primeiro oportunidode. Nesse coso, nõo serôo oproveitodos os otos jó

proticodos no procedimenÍo n' 03/ I 8.

Ante o exposto, opino-se pelo possibilidode de oproveitomenlo do

coderno processuol existente (processo odminisÍrotivo n' 04/201 8) poro o
repetiçõo do oto frocossodo, moniidos os condições do instrumento

convocoiório e desde que nõo couse prejuízos o AdministroÇÕo; ou pelo

coniroloÇõo por dispenso de liciloçõo, desde que devidomente justificodo e

tombém moniendo os condições do editol; ou, o reolizoçõo de novo

procedimento odministroÍivo poro o pÍegõo, coso o Administroçõo oliere o

instrumento convocotório por identificor o couso do folho do primeiro certome.

Novo Sonlo Bprboro,2ó de fevereiro de 2018

:,)
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GABRIET\Àr.rqÉr DA DE J Eaus

Procurodpr Jurídico
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G== PREFEITURA MUNICIPAL

lllk]i tttovA SANTA BARBARA
=3,ffiE: ESTPOO OO PlRAltÁ

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
pRrcÃo PRESENCIAL N" 3/2018

Aos 08 dias do mês de março de 2018, lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Pregão Presencial n' 3/2018, registrado em 0210212018,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do no 001 ao n" 077, que coresponde a este termo.

f,as Santas
Responsáv e pelo Seto de Licitações

Rua waltiedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, Fone ,ll. l2ó6.8100, CIIP - 86.250-000 No\a Súta Bárbar4 I'aÍaná
E'mail licitacao?nsb.or.eov.br- grrrr.nsb.or.eov.br


