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OBJETO: Aquisição de calcário, gesso agrícola e adubo
orgânico (esterco de frango), em atenção ao convênio no
11.764.854-0 da Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento - SEAB.

DATA DA ABERTURA: 111'1112013, às 14:00 horas.

DOTAÇÔES

2013 1265 .003.20.601 .02002-01 5
I

713

VALOR MÁXMO: R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mi! e
seiscentos reais).

Rua Wâlfredo Bittencourt de Moraes, 222, % 43.3266.8100 C.N.P.J. N." 95.5ô1 .080/0001-60

E-mail: licitacaoí)nsb.or.eo,r.br - Nova Santa Barbara - Paraná

da da



NOVA SANTA BARBARA
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Nova Santa Bárbara, '18 de outubro de 2.0í3

. üo2 ,4- 1'lo

lrc< 2)'t
LtL. 215

De: GABINETE DO PREFEITO

Para: SETOR DE LICITAçOES

Assunto: Aquisição de calcário, gesso agrícola e adubo orgânico (esterco de
frango).

Venho por meio desta determinar ao Setor de Licitações
que seja aberto procedimento licitatório para aquisição de calcário, gesso agrícola e

adubo orgânico (esterco de frango), para implantação de sistemas de manejo e

fertilidade de solos em propriedades familiares produtoras que exploram a cultura

de café, conforme convênio n" 11.764.854-0, anexo a esta, firmado entre o

Município de Nova Santa Bárbara e a Secretaria de Estado da Agricultura e do

Abastecimento - SEAB, sendo que o valor máximo para esta contratação será de

R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atencios
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o
rcício

Com ciência:

Joã nio Bortotti
Secretário de Serviços Públicos Externos

Í
P

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, CefiÍo, Z 43.3266.8100' E - 86.250'000 - Nova Santa

Paraná - El - www.nsb.pr.sov.br

Bárbara,
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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEÁB

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO . DEAGRO

CONVÊNIO N O 11.764.854-0 QUE FIRMAM O ESTADO DO PARANÁ, POR SUA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB E O
MUNICiPIO DE NOVASANTA BÁRBARA.

O ESTADO DO PARAI\A, por sua SECRETARIA DE ESTADO DAAGRJCULTURA E
DO ABASTECIMENTO, com sede na rua dos Funcioniirios, 1559 - Cabral, em Cwitiba/PR, inscrita
no CNPJ sob no 76.416.95710001-85, neste ato representada por seu Titular NORBERTO
ANACLETO ORTIGARA, portador da Cédula de Identidade RG n" 1.185.513 SSP/PR, inscrito no
CPF,^,{F sob n" 231.562.879-20, doravante denominada SEAB e o MUNICÍPIO DE NOVA SANTA
BÁRBARÀ , inscrito no CNPJ n" 95.561.080/000 i-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de
Moraes, 222, neste ato representado pelo Seúor Chefe do Poder Executivo Claudemir Valério
portador da Caúeira de Identidade RG n'4.039.382-0 e inscrito no CPF/MF sob o no 563.691.409-10,
doravante denominado MTINICÍPIO, em consonância com o contido no protocolado n' 11.764.854-0,
devidamente autorizado pelo Seúor Govemador do Estado (protocolado n" 1 1.591.597-5), nos termos
dos artigos 133 e seguintes da Lei Estadual n' 15.608/2007, c/c o art. 4', § 1'do Decreto Estadual no

6.19112012 e art. 87, inc. XVIII da Constituição Estadual, resoivem celebrar o presente Conr,ênio.
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULÀ PRIMEIRÂ _ DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto a implantação de sistemas de manejo e fertilidade de solos

em propriedades familiares produtoras que exploÍam a cútura de café, com ênfase à difusão de

técnicas e tecnologias compatíveis aos pequenos produtores das regiões cafeeiras do Paranii
viabilizando aumento da produção, da produtividade e melhoria da qualidade do café, em

conformidade ao estabelecido no Plano de Trabalho, que integra este instrirnento como se nele
estivesse transcrito.

Parágrafo Único. Integram o presente Convênio, além do Plano de Trabalho, as diretivas constantes

no documento intitulado "Procedimentos Operacionais do Projeto de Implantação de Sistemas de

Manejo e Fertilidade de Solos em Propriedádes Familiares de Produção de Café e Estruturação de

polos de Referência em Qualidade de Bebida do Paranéf', independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGT]NDA - DAS RESPONSABILIDADES DA SEAB

I. Concorrer com a importância de até R$ 50.100,00 (cinquenta mil e cem reais), para cumprimento do

objeto preconizado na Cláusula Primeira, que serão pagos de acordo com o especificado no

cronograma do plano de trabalho, desde que atendida a documentação exigida pela Lei Estadual n'
15.608/2007, pela Resolução n" 126/2007 da SEAB ; Resolução n" 28/2011 do TCE-PR, Instrução
Normativa no. 61/2017 do TCE-PR ;

II. Solicitar informações ao Município, bem como interpelar, no que diz respeito ao c

objeto do Convênio;

rimento do
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DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO - DEAGRO

IIL Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do Convênio, conforme estabelecido na
Cláusula Quinta;

IV. Publicar o extrato de convênio e eventuais aditivos na imprensa oficial estadual e a de analisar
previamente as propostas de reformulação do Plano de Trabalho, por escrito, acompaúadas de
justificativas e desde que não implique nq mudança de objeto;

V. Fomecer ao MITNICÍPIO nornas e instruções para prestação de contas dos recursos financeiros a
ela trânsferidos;

VI. Analisar e aprovar os relatórios de execução fisico-financeira e a prestação de contas apresentados
pelo MLINICIPIO, objeto do presente Convênio;

VII. Vetar pagamentos antecipados ou adiantamentos por fomecimento de bens ou de sen'iços ainda
não entregues ou não executados com recursos do Convênio;

VI[. Encaminhar a prestação de contas e respectivo processo na forma e prazos fixados em
Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do.Paraná - TCE/PR para apreciação;

IX. Informar o Tribunal de'Contas do Estado do Paraná sobre qualquer ilegalidade ou
irregularidade na execução do convênio;

X. Instaurar em prazo não excedente a 30 (trinta) dias, Tomada de Contas Especial na hipótese de
o Município deixar de cumpú o objeto conveniado ou deixar de prestar contas da aplicação e
administração do montante repassado;

CLÁUSULA TERCEIRA - DA§ RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO

I. Utilizff os recursos alocados pela SEAB para a realização do objeto descrito na Cláusula
Primeira, dentro dos prazos estabelecidos neste Termo e nos planos que o integram.

II. Depositar os recursos recebidos em conta específica em estabelecimento banciírio oficial;

III. Utiiizar os serviços (mão de obra de servidoÍes técnicos), na forma de contmpartidq no valor de

até R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais).

IV. Concorrer com sua estrutuÍa técnica e administrativa para cabal e plena consecução do objetivo;

V. Ernpregar os recuÍsos exclusivamente para o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo termo
de transferência;

VI. Garantir o livre acesso, a qualquer tempo, dos servidores dos sistemas de controle intemo e extemo
a todos os atos, fatos e documentos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento
pactuado;

VII. Atender as recomendações e exigências técnicas e operacionais contidas no documento intitulado
"Procedimentos Operacionais", peça integrante do presente instrurnento;

VIII. Atender as recomendações, exigências e determinações da SEAB e dos agentes dos sistemas de
controle interno e externo;

IX. PrestaÍ contas das importâncias que lhe forem repassadas, dos rendimentos da aplicação financeira
destinados a execução do objeto pactuado, diretamente a SEAB para apÍesentação ao Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, em consonância com a legislação aplicável à espécie;

SECRETARIA DÉ, ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB
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X. Comprovar tempestivamente, junto a SEAB, a utilização apropriada dos recursos que lhe forem
repassados;

XI. Restituir o eventual saldo de recursos ao Concedente, na conclusão, extinção, denúncia ou rescisão
do presente convênio;

XII. Utilizar os recursos financeiros em õonformidade com os procedimentos legais, em especial com
observância ao estabelecido na Lei no 8.666193 e na Lei n' 15.608/2007 e Resolução n" 28/2011 do
Tribúnal de Contas do Estado, no que diz respeito as aqüsições, execução de obras e prestação de
serviços por terceiros, mediante via de regr4 pela competente licitação;

XIII. Responsabilizar-se por todo o pessoal envolvido na execução dos serviços, bem como pelos
encaÍgos decorrentes da execução do objeto conveniado, inclusive trabalhistas, previdenciarios,
sociais, fiscais e comerciais, não gerando a SEAB obrigações ou outros encargos de quaisquer
natureza;

XIV. Apresentar documentação constante da Lei no. 15.60812007, da Resolução no. 028/201I do TCE-
PR e da Instrução Normativa qo. 61/2011 do TCE-PR;

XV. Responsabilizar-se pela obtenção de licenças ambientais, outorga d'água ou dispensa de outorga,

{uando necessário, junto aos órgãos responsáveis;

XVI. Instituir a Unidade Gestora de Transferências - UGI nos moldes do estabelecido no artigo 23 da

Resolução no. 028/11 do TCE-PR;

XVII. Não repassaÍ, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto do presente convênio;

XVIII. Manter cadastÍo atualizado junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná do(s) gestor(es) e
servidor(es) encarregados da fiscalização do ato de transferência, inclusive dos integrantes da

UGT;

XIX. Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente convênio em local seguro e
em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição do Tribunal de Contas por um prazo de

10 (dez) anos contados de encerramento do processo de prestação de contas, nos termos do aÍ. 398

do Regimento Intemo do TCE/PR;

CLÁUSULA QUARTA- DAS RESPONSABILIDADES COMT]NS

I. As responsabilidades dos partícipes são limitadas, exclusivamente, as obrigações contraídas dumnte
o presente ajuste, cada qual assumindo e respondendo pelos encargos legais. contratuais e

trabalhistas decorrentes da realização do objeto deste instrumento em relação aos seus servidores,
não havendo responsabilidade solidária;

II. As entidades participes estabelecem que as despesas de custeio no desenvolvimento das atividades

são de responsabilidade de cada entidade, não cabendo ressarcimento, à que titulo for, de um
participe para outro na realização do objeto.

III. As entidades participes assumem o compromisso de promover a divulgação do trabalho realizado
em parceria, durante a vigência do presente termo concedendo os devidos créditos.

CLÁUST]LA QUINTA- DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPAI{HAMENTO

I - Pela SEAB

Em cumprimento ao art. 137, enc. IY da Lei numero 15.608/2007 e arts. 6, inc. Y 21, da Resolução

3
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número 28/2011 do TEC-PR, a indicaçâo do servidor Cláudio Roberto Riesenberg Marques,
Engeúeiro Agrônomo, lotâdo no Núcleo Regional de Comélio Procópio, portador do RG 2.086.919
SSP/PR, que pela SEAB responderá pelo acompanhamento e fiscalização da aplicação do valor
repassado e da execução do respectivo objeto, devendo, aind4 sem prejuízo de outras ações, emitir os
seguintes documentos:

a) Termo de Acompaúamento e Fiscalização, consistindo no relatório circunstanciado no qual serão
anotado$ os resultados de qualquer verificação acerca das atividades desenvolvidas, as condições ern
que se encontra a execução do objeto quando da fiscalização e eventuais desconformidades ou
omissões do Município convenente. O referido Termo será expedido trimestralmente ou sempre que
houver intervenção do fiscal responsível, consoante avaliação técnica ou determinação de autoridade
superior;

c) Certificado de Compatibilidade Físico-Financeira, emitido na hipótese do objeto não ter sido
concluído, porém a proporção já executada possibilita a manifestação quanto à Íealização do objeto de
modo a beneficiar as comunidades rurais, certificando, nesse caso, se o percentual fisico executado é

compatível ou não com o recurso passado;

d) Certificado de Cumprimento dos Objetivos, pelo qual a SEAB certificará o cumprimento do objeto
da parceria nos termos ajustados, expedido quando constatada a efetivação, de modo estável, rotineiro,
com identificados resultados percebidos e verihcáveis, das práticas possíveis com os bens adquiridos.

II - Pelo Município:

Em cumprimento ao art. 23 da Resolução TCE/PR numero 2812011, o Município convenente comporá
Unidade Gestora de Transferência - UGI com as seguintes atribuições mínimas:

a) controlar a aplicação dos recursos aplicados à rcalização do objeto avençado;

b) controlar a movimentação financeira a partir da celebração do presente termo;

c) aferir as despesas referentes à execução do ato de hansferência;

d) acompanhar o cumprimento e avaliar as metas pactuadas;

e) elaborar o parecer ou relatório sobre a execução do convênio;

f) informar ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre qualquer ilegalidade ou irregüaridade na

execução do presente convênio

Parágrafo primeiro. O órgão de Controle Intemo da SEAB, no exercício dos deveres de

acompaúamento e Íiscalização, a qualquer tempo poderá emiür relatório circunstanciado sobre a

execução do objeto da transferência, discorrendo o histórico do acompaúamento da execução,

eventuais suspensões e medidas saneadoras, rnanifestando-se conclusivamente sobre a regularidade da

aplicação do recurso consoante objetivos, metas, obsen'ância das normas legais e cláusulas avençadas.

qualidade do serviço executado e avaliação das metas e dos resultados estabelecidos mediante
compÍfativo analítico entre situação anterior e posterior à celebração do termo.

Parágrafo segundo. A SEAB e o Município comprometem-se, em ato prévio, condição à efetivação
da transferência do recurso finance o, a registrar e manter cadastro atualizado no Sistema Integrado de

Transferência - SIT disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná dos gestores e

servidores encarregados da fiscalização do ato de transferência, inclusive daqueles que compuserem a

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO - SEAB

e
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Unidade Gestora de Transferências - UGT.

CLÁUSULA SEXTA - DAATTERAÇÁO Do INSTRUMENTo DE CoNvÊNIo
O valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer ampliação do objeto capaz de
justificáJo, dependendo de apresentação e aprovação prévia pela Adnúnistração de projeto adicional
detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas,
sendo sempre formalizado por aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA _ DA DEsTINAÇÃo DoS BENS Ao TERMo Do CoNVÊNIo
Findo o convênio, observado o fiel cumprimento do objeto proposto e da prestação de contas, e sendo
necessiirio p.ra assegurar a continuidade dos trabalhos previstos no Plano de Trabalho a serem
realizadas em prol do interesse público, os bens patrimoniais remanescentes, poderão ser doados ao
lnstituto EMAIER, observado a legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRÂPARTIDA DO CoNVENENTE-MUNICÍPIO

A titulo de contrapartida, o CONVENENTE-MIiNICÍPIO participará, pelo período de 19 (dezenove)
meses, com o valór de R$ 2.640i0 (dois mil, seiscentos 

" 
qu*"rrtu r"àir), i"presentado em horas de

serviço de técnicos servidores, ao custo minimo de R$ 10,00 (dez reais) por hora trabalhad4 mediante
a utilização minima de 14 (quatorze) horaVmês. equivalendo a RS 140,00 (cento e quarenta reais) por
mês.

CLÁUSULÀ NONA - DA FONTE DOS RECURSOS

Parágrafo primeiro. Os recursos financeiros referidos na Cláusula Segunda (SEAB), item "II",
correrão, por conta da dotação orçamentária n" 6502.20601044.257 - , Politicas de Apoio a Agricultura
Familiar, Natueza de Despesa n" 33404101 e 44404101.- Conhibuições a Municípios, Fonte 103. e
Notas de Empeúo n's 65000000202527-l e 65000000202576-1, datados de 2711212012, no valor
miiximo de R$ 50.100,00 (cinquenta mil e cem reais).

CLÁUSULA DÉcTTvTI - »o REPASSE FINANCEIRO

Para consecução dos objetivos deste Termo, a SEAB repassará ao MUNICIPIO de Nova Santa Bárbara
a importância de R$ 50.100,00 (cinquenta mil e cem reais), a ser utilizada exclusivamente na execuçào

dos trabalhos estabelecidos no Plano de Trabalho.

Parágrafo Primeiro. Para frns de liberação do valor acordado, deverá o Município de Nova Santa

Barbara apresentar a seguinte documentação:

I. Certidão de Regularidade perante o INSS e ao FGTS;

IL Certidão Negativa de Débito para com as Fazendas Públicas e Tribunal de Contas do Estado do

Paraná, Lei de Responsabilidade Fiscal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Parágrafo Segundo. Os valores que forem repassados pela SEAB deverão ser depositados no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, contadas de seu recebimento, na agência local do Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal, onde ficarão mantidos em conta especial, vinculada ao presente Convênio;

Parágrafo Terceiro. Caso a previsão de utilização dos recursos referidos no caput desta Cláusula seja
igual ou superior a 30 (trinta) dias, o valor repassado ao Município, deverá ser aplicado em conta de

cademeta de poupança junto à instituição financeira acima mencionada;
tl

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICIJLTIJRA E DO ABASTECIMENTO - SEAB
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Parágrafo Quarto. A movimentação da conta bancaria destinar-se-á exclusivamente ao atendimento
de despesas com a execução do objeto do ajuste e será feita mediante a emissão de cheques nominais
e/ou ordens de pagamento.

cLÁusuLA DÉcrnaa pnruuRA - DA PRESTAÇÃO DE coNTAs
O Município p.restará contas deste convênio à SEAB, observando as Resoluções e instruções
Normativas próprias do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem prejúzo de ptestação de contas
extraordinríria se solicitado.

Parágrafo único: Cumprirá à SEAB encamiúar a prestação de contas ao Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, na forma estabelecida no art. 26 da Resolução r" 28l20ll e art. 17 da lnstrução
Normativa n' 061/2011.

CLÁUSULA DÉcrua sncuNDA _ DA DEN[Txcm ou RTSCISÃO

Este Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, por acordo entre os paÍícipes, ou rescindido.
unilateralmente, através de comunicação por escrito, com antecedência mínima de 30 dias. por
descumprimento das cláusulas e condições fixadas ou por superveniência de legislação que o tome
inexequível, respondendo os paÍícipes pelas obrigações até então assumidas.

cLÁusuLA DÉcrrra rE,ncErRA- DAS coMUNrcAÇoES ENTRE os pARTÍcIpEs

Todas as comunicações entre os participes deverão ser feitas por escrito e protocoladas:

a) Quando dirigidas a SEAB deverão ser encaminhadas ao Sr. Chefe do Núcleo Regional de Cornélio
Procópio, no seguinte endereço: Avenida Minas Gerais, n"1351, CEP 86.300-000, Comélio
Procópio/PR.

b) Quando dirigidas ao Município, deverão ser endereçadas ao, Sr. Prefeito Claudemir Valério, na Rua
Walftedo Bittencourt de Moraes, 222, Municipio de Nova Santa Barbara, CEP 86.250-000.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ADITIVOS

Este Convênio poderá ser alterado através de Termo Aditivo mediante proposta dos convenentes,

devidamente formalizada e justificada- em que ambos es§am de comum acordo. A proposta deve ser
apresentada no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término da vigência. Em neúuma
hipótese poderá ser alterado o objeto do Convênio, exceto no caso de ampliação da execução do

mesmo ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto.

CLÁUSULA DECIMA QUINTÀ - DA VIGÊNCIA

A vigência deste convênio será até 3 1 de outubro de 2014, com início na data da publicação do extrato
na imprensa oficial estadual, podendo ser prorogada, a critério dos partícipes, mediante manifestação
por escrito do Convenente em prazo não excedente a 60 (sessenta) dias antes de seu término.

â.
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cLÁusuLA DÉcnta suxra - Do FoRo
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir quaisquer
questões oriundas deste Convênio.

E, por ser à vontade das partes e validade do que foi ajustado, lavrou-se o presente Termo em 3 (três)
vias de igual teor e form4 que vai assinado irelas partes e duas testemuúas.

Curiti de de 2012.

Valéno

NORBERTOANAC O ORTIGARA VALERIO

Secretiírio Prefei cipal de Nova Santa Biirbara

TESTEMUNHAS

2
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SECRETARIA DAAGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
PLANO DE TRABALHO
l.DADOS GADASTRAIS

refeitura Munici al de Nova Santa Bárbara 5.561 .080/0001-60
NPJ:.,rgão ou Entidade Proponente:

Endereço:
Av. Walter Guimaráes da Costa, 512

idade:
ova Santa Bárbara

F
R

EP:
untct al3-3266-t222

DD - Telefone: sfera Administrativa:

raça de Pagamento"onta Corrente* Banco* ência"

esponsável:
laudemir Valério 563.691.409-10

PF:

U rgáo Expedidor
refeito Munici al hefe do Executivo Munici al039.382-0 SSP/PR

rgo u nção

ndereço: EP

2.OUTROS PART|CIPES

ome PF ou CNPJ: sfera Administrativa:

Endereço: EP:

3.DESCRIÇAO DO ATENDIMENTO

OLOS DE REFERÊNCIA EM QUALIDADE DA BEBIDA NO NORTE PIONEIRO D

31t10t14

Dura ao
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Após publicação no DIOE
ítulo do Programa:
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lmplantar (no) sistemas de manejo e fertilidade de solos em propriedades familiares produtoras de caíé, com potencial de difusáo d

écnicas e tecnologias compatíveis aos pequenos produtores das regiões cafeeiras do Paraná, viabilizando aumento da produção,
rodutividade e melhoria da qualidade do café

o
ts-

lnício:

Término:



-
l

s municípios constantes no zoneamento agroclimático da cafeicultura Paranaense tem o café como uma alternativa importante no processo
e diversificaçáo, e possuem condiçôes edafo-climáticas adequadas para produçâo, tanto no nível de produtividade como de qualidade. Há,
ntretanto alguns gargalos impeditivos e dificultadores, principalmente a produtividade média, que está bem abaixo do potencial produtivo e
o ponto de equilÍbrio.

ratos culturais, manejo de solos e manejo da fertilidade, efetuados de forma inadequada, tem mantido a produtividade abaixo do ponto de
uilíbrio, inviabilizando a produçáo de café em grande parte das propriedades do Paraná

omo o perfil dos produtores de café dessas regiôes não é homogêneo, existe um grande contingente de pequenos produtores que se
ncontram à margem do processo de modernização e inovação tecnológica da atividade cafeeira. Estes representam o elo mais frágil da
deia do café e sáo os que sofrem mais intensamente as consequências das crescentes exigências do mercado, principalmente de escala e

ualidade do café

ndo assim, proporcionar aos produtores familiares das regioes cafeeiras do Paraná, acesso ás técnicas e tecnologias, dentro da realidade
e uma propriedade em atividade, com as particularidades e características regionais, passando a ser uma importante ferramenta para
lavancar a atividade e proporcionar aos produtores, condiçôes de melhoria da produção, produtividade e qualidade.

apoio a propriedades familiares em ações de manejo e fertilidade dos solos, sáo ferramentas importantes, aliadas ao trabalho de assistência
écnica para a profissionalização e desenvolvimento da atividade na regiâo. Portanto é necessário estabelecer açóes de apoio do governo
ara viabilização da implantação dessa proposta.

omo apoio ao processo, necessita que os laboratórios de classificação e degustação de café existentes sejam modernizados para que
ossam trabalhar com cafés especiais.

(3
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UF(Nome da Prefeitura ou Associaçâo)

Du raçãoLocalizaçáo lndicador Físico

Entidade:

Descrição

Término

Código
da

Natureza
Despesa

Met
a

ln ício Unidade Quant. Unitário

(município) ALR 31110t14 un í0 4.560,00 45.600,001
lmplantaçáo de Sistemas de Manejo
Fertilidade do Solo - Anexo 1

e

Conforme
. Tabela I

Un
Conforme
Tabela I

2-
Adequação e reestruturação dos Laboratórios
de Classificaçâo Física e Degustaçáo de Café
- Anexo 2

(município) ALR 31110t14 Un

(município) ALR 31t10t14 un 01 4.500,00 4.500,003
lmplantaçáo de Kits de Assistência Técnica -
Anexo 3

50.,l 00,00TOTAL

4.METAS E ESTTMATTVA DE CUSTO (R$ 1,00)

Custo

PR

TAL
eta í: Detalhado itens na planilha que está no anexo í
eta 2: Detalhado itens da planilha que está no anexo 2
eta 3: Detalhado itens da planilha que está no anexo 3

Meta 2 só será aplicada nos municípios de Carlópolis, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Grandes Rios, Pitangueiras e Cambira.

Meta 3: Só será aplicado nos municípios das regiões de Cornélio Procópio e Jacarezinho.

t
qJ

I

IM

Total



I
S.CAPACIDADE INSTALADA jêfere-se a capacidadê que o propone

lnformaçôes específicas para cada município a ser celebrada a parceria, tais como: disponibilização de técnicos, equipamentos, veículos, local
e armazenagem, logística, combustíve|....)

Es cifica o
Diretos lndiretos

Meta

í01 afeicultores familiares selecionados conforme critérios o perfi
efinido

Conforme Tabela
I

2 écnicos que trabalham efetivamente com os grupos de cafeiculto
amr liares

Conforme Tabela
I

a boratórios de monitoramento da qualidade do café (Carlópolis ,

anto Antônio da Platina, Jacarezinho, Grandes Rios, Pitangueiras
ambira)

TOTAL (sem repetição)

1

Entidade: UF: PR

6.BENEFICI IOS ( famílias , pessoas ou instituições )

Quantidade
Tota I

10

T.METODOLOGIA DE EXECUÇ o
Forma de construção /aquisição, utilização e administração por meta programada.

86

1- lmplantação de sistemas de manejo e fertilidade dos solos em propriedades familiares de produção de café:

)

I

Meta



1 .1 - Seleçáo das propriedades distribuíc. o municÍpio, de acordo com os critéan

Emater realizarão esta seleção, juntamente com as Associaçôes de Produtores,quando for o caso.

1.2 - Cada cafeicultor beneficiário, receberá assistência técnica do Emater, sobre manejo e fertilidade do solo, recebendo os seguintes

nsumos: calcário, gesso agrícola e adubo orgânico, baseado nas necessidades apontadas pelo,laudo de análise de solo;

1.3 - Pretende-se o atendimento medio de 3 hectares por propriedade, sendo disponibilizado por hectare: 02 toneladas de calcário, 800

g de gesso e 12 toneladas de adubo orgânico, podendo ocorrer remanejamentos por propriedade, de acordo com a recomendação

écnica baseada no laudo da análise de solo. Ressalta-se que será limitado o recebimento de insumos por produtor, para o atendimento

e até 05 hectares de café, de forma a priorizar o atendimento as pequenas propriedades

1.4- O produtor beneficiado, deverá assumir todas as recomendaçÕes técnicas, assim como se responsabilizar pela mão de obra e

emais custos operacionais, inclusive disponibilizando a propriedade para visitaçôes e informaçÕes, funcionando como um local de

ifusão de conhecimentos. Deverá também assinar o Termo de recebimento e responsabilidade emitido pelo Emater Anexo 4

.5- Os cafeicultores familiares selecionados para receberem apoio na implantação de sistema de. manejo e fertilidade de solos terâo

epasse de conhecimentos das tecnologias antes e durante a implantação do sistema. Durante todo o processo de adoção os

icultores serão monitorados por pesquisadores da Área de Solos e CaÍé do lapar e extensionistas do Projeto Café da Emater

2- Reestruturação dos Centros de Degustação de café.

2.1- A reestruturação dos Centros de Degustação de Carlópolis, Santo Antônio da Platina ,Jacarezinho, Grandes Rios,

itangueiras e Cambira nas instalaçóes já existentes, ocorrerá com a aquisiçáo de equipamentos e instrumentais de classificação e

egustaçáo, na substituição dos atuais já obsoletos.

- A reestruturação esta orçada em valor médio de R$ 20.000,00 por centro, totalizando R$ 120.000,00

3- Estruturação de equipamentos tecnológicos aos técnicos do EMATER:

c)
l-
À

3.1- O técnico do EMATER res onsável ela assistência técnica do ro eto, neste municí io receberá um kit de assistência

)



I
nica composto de 01 tablet, 01 impress 'l po rtátil, 01 termômetro digital e 01 det, .r'lnador de umidade, permitindo maior agilidade à

rctência nas recomendações junto aos produtores

4_- Disponibilização de hora-técnica por partê do MUNICíPIO:

4.j r O Ít|9N]$tO disponibilizará um técnico de nível médio para o atendimento do convênio, aos custos minimos assim

eÍinidos: Rg '10,O0/hora trabalhada, sendo utilizado o mínimo de 14hs/mês, equivalendo a R$ 140,00/mês, e finalizando ao término do

onvênio programado para31l10l2O14, um custo total de R$ 2.640,00.

PREntid
ade:

UF:

8 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$, 1,00) - ANO: 2012120'13

TotalPARCELAS MENSAIS

XV XVI XVII XVIII

M
et
a

Participant

vl IX X XI xlt x t xrv txt

Proponente

4s.600,00SEAB 45.600,00
45.600,00

1

Total 45.600,00

Proponente

SEAB2

Total

Proponente

4.500,00SEAB 4.500,00

4.500,00

3

Total 4.500.00
Proponente

SEAB4

Total

Proponente
50.100,00SEAB 50.í 00,00

50.'r00,00

To
tal

Total 50.100,00
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Entidade: UF: PR
9.PLANO DE APLICA o

Participação
Total

45.600,00

4.500,00

50.100,00
,IO.DECLARAÇ O DO PROPONENTE

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do
astecimento para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer debito em mora ou situação de in mplência com o Tesouro Nacional

u qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de signadas nos orçamentosS

a Uniáo na forma deste Plano de Trabalho

*itens que podem ser inclusos após definido o ttpoio

ta

/

Preencher sotnente as células em branco

ftrn cz-o 6.-.,n- V,>1.* o(

Gb--u *Pfe
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G/;/ncfuak /'"

/4il/*
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r

5<ó

o
@u is Koch

Natureza da Despesa
PÍoponentê SEABCódigo EspeciÍicação

45.600,90Custeio
4.500,00lnvestimento

Total 50.100,00

ome laudemir Valerio
rgo refeito Ít/unicipal

ocal; ova Santa Bárbara
ata

ll.PARECER DO CHEFE DO NUCLEO REGIONAL DASEAB
ome: aurício Reis Koch
argo hefe do Núcleo Regional da SEAB de Cornélio Procópio
ocal rnélio Procópio
ata As

12.APROVA O DA SEAB
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ocal uritiba
ata
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Anexo 1- lmplantação de sistemas de manejo , à,,,0"0" do soto

Para lmplantação do Sistema de Manejo e Fertilidade do Solo - módulo medio de 3 há.

a) Unidade de Referência (propriedades

atendidas) 10 UDs

Otde insumo/3 ha

/U.D.

Valor insumo U. D./

RS

Valor total/ 10

U.Ds. R$

Itens:

Análise de solo
Calcário + Frete 6,00 ton. 100,00/ton 600,00 6.000,00

2,40 Íon 150,0O/ton 360,00 3.600,00
Adubo orgânico 36,00 ton í 00,0O/ton 3.600,00 36.000,00
Análíse do solo, conforme Municípios

constantes da tabela I

Mão de obra contrapartida do cafeicultor

beneficiário.
Total Geral do município (10 UDs) 4.560,00 45.600,00

)

o
lI

Valor/U.D.

Gesso + Frete

O Sistema de manejo e fertilidade do solo, consiste na utilização de uma área com lavoura em produção, com produtividade média regional atual

onde seráo implantada toda a tecnologia disponível para a recuperaçáo do solo do ponto de vista físico, químico e biológico, de modo que possibilite susten-

tar um aumento gradual de produtividade

i



)
Anexo 2 - Reestruturação dos laboratórios t ']rn., p/ municipios de Carlópolis, Sarr-.,Antônio da Platina, Jacarezinho, Grandes RÍos,

Pitangueiras e Cambira)

a) Adequação dos Laboratórios

Itens
Descascador de café com vazadeira R$ 1.700,00
Determinador de umidade R$ 7.000,00
BalanÇa eletrônica (div. Máx.. 'l g) R$ 200,00
Torrador para cafés especiais R$ 6.000,00
Mesa de prova R$ 1.500,00
Moinho especial R$ 3.500,00
Total R$20.000,00

Para que o degustador/classificador de café possa fazer uma boa avaliação das amostras de cafés especiais necessita de

equipamentos mais precisos tanto no momento da determinação da umidade, como na torra e no ato de fazer a moagem do café. Os

equipamentos hoje disponíveis nos laboratórios da regiáo são os que foram utilizados a dezenas de anos pelos lBC, já desgastados e obsoletos

qu do se necessita de mais precisáo.

t
Ê.a

Adequação e reestruturação dos Laboratórios de Classificação Física e Degustação de Café; corlr o objetivo de possibilitar os degustado-

res e classificadores condiçÕes de melhor avaliaçáo dos cafés especiais, de modo que possam orientar tecnicamente os cafeicultores na melho-

ria da qualidade e separar lotes de excelentes qualidade para mercados específicos, sendo R$ 2O.O0O,OO por laboratório conforme relaçáo de

itens abaixo.
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Anexo 3- Kits de assistência técnica )
!

. ==-,-
Para lmplantação de Kits de Assistência Técnica, visando acompanhamento das propriedades familiares atendidas pelos técnicos, sendo

R$4.5OO,OO por Kit, conforme relação de itens abaixo.

a) Equipamentos para os kits

Itens
Tablet R$ 1.300,00
Teclado p/ tablet R$ 250,00
lmpressora portátil R$ 1.200,0 0
Termômetro digital R$150,00
Determinador de umidade portátil R$1.600,00

R$4.500,00

Para que os técnicos possam fazer um bom acompanhamento nas Unidades de Referência e DiÍusão dos Resultados, orientando o ma-

nejo e fertilidade do solo, condução da lavoura, colheita e pós colheita, necessita de equipamentos com alta tecnologia. A necessidade de emis-

sáo de laudos técnicos de orientação e acompanhamento na unidade de referência de forma manual tem dificultado devido a pouca agilidade,

clareza e legibilidade para o produtor. A necessidade de emissão de receituário agronômico no momento da visita também demanda um equipa-

mento de informática. No acompanhamento da gestão da propriedade tambem é fundamental a informática.

Os equipamentos relacionados permite ao técnico iniciar a orientaçáo do cafeicultor a adotar o sistema de agricultura de precisáo. No

momento da secagem do café, a determinação da temperatura do terreiro, massa do café, do secador, etc. facilita a orientação do cafeicultor

pelo técnico. A correta determinação da umidade dos lotes orienta o técnico como proceder o mane.jo dos lotes do café e orientar o cafeicultor.

Os equipamentos relacionados e que sáo portáteis, portanto acompanhando o técnico no campo, moderniza o atendimento, dando mais agilida-

de e qualidade a assistência técnica.

o
í{
b

Total

) ),. "l



Itoaoe Do cAFErcuLToR - srsrEMA c ,)o*a.Jo E FERTTLToADE Do soLo. I
IAnexo 4 - TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONS/,

OSr , CPF

bairro no município--PR, beneficiário do projeto de lmplantaçãô de sistemas de manejo e fertilidade do

solo em propriedades familiares de produção de café, atendendo ao perfil de beneficiário descrito no projeto, assume as seguintes

responsabilidades:

í.Seguir as recomendações e orientaçôes dos técnicos do projeto;

2.Disponibilizar livre aceso a propriedade, para visitas, realizaçáo de eventos e pesquisas, auxiliando no que for preciso com informações

referentes ao sistema produtivo;

3.Comprometer-se com a mão de obra necessária para implantação das melhoriai almejadas;

Declarando ter recebido as seguintes quantidades de insumos:

toneladas de calcário;

quilos de gesso;

toneladas de esterco de galinha;

Possibilitando a melhoria da fertilidade dos solos em hectares de café da sua propriedade

de de 2012.

Assinatura do Produtor Assinatura do Técnico da EMATER

(Responsável pelo acompanhamento)

Nome: o
a§o

Nome

produtor de café, situado na propriedade_,



TABELA I - PROJETO CAFÉ - PROGRAMA DE
)

JSENVoLVIMENTo DA cAFEICULTUI

DO PARANÁ

| -,

FAMILIAR NO NORTE PIONEIRO DO ESTADO -

Kits de Assistência

Técn ica

Reestruturação

dos laboratórios

de classificação e

degustaÇão de

caÍé I

N
UR - Manejo e

fertilidade do solo

1 4.500,00 I 20.000,00 92.900,001 15 68.400,00Carlópolis
72.900,0015 68.400,00 1 4.500,00 n2 Figueira
50.100,0010 45.600,00 1 4.500,00 0lbaiti

1 0 72.900,0015 68.400,00 4.500,004 Jaboti
1 4.500,00 0 50.100,0010 45.600,0c5 Ribeiráo Claro
1 4.500,00 50.100,006 45.600,00Salto do ltararé
1 4.500,00 1 20.000,00 83.780,007 13 59.280,00Santo Ant. da Platina
1 4.500,00 0 72.900,0015 68.400,00B Siqueira Campo

B 36.480,00 1 4.500,00 40.980,00I Tomazina
4.500,00B 36.480,00 1 0 40.980,0010 Sapopema

13 59.280,00 1 4.500,00 0 63.780,0011 São Jerônimo Serra
45.600,0c 1 4.500,00 012 Nova Fátima 10

4.500,00 010 45.600,00 1 50.100,0013 Nova Sta. Bárbara
010 45.600,00 1 4.500,00 50.100,0014 Cornélio Procópio

1 4.500,00 0 63.780,0015 13 59.280,00Congonhinhas
1 4.500,00 0 50.100,00í6 45.600,00Abatiá

0J 13.680,00 1 4.500,00 18.180,0017 Santa Amélia
1 4.500,00 0 50.í 00,00Ribeirão do Pinhal '10 45.600,00
1 4.500,00 0 36.420,0019 C u riúva 7 31.920,00

07 31.920,00 1 4.500,00 36.420,0020 Japira
1 4.500,00 0 40.980,0021 36.480,00Pinhalão
1 4.500,00 0 40.980,00B 36.480,00Joaquim Távora

Tota I

(3
T§

C urso

Deg ustadores
Mu nicípios

J

'10

50.í00,00

10

,IB

I



) )
)0,

25.033
23 Jacarezinho 1 t \,)00,00 20.000,0
24 Apucarana 5 I 25.033 3
25 Cam bira 1 5.006 6 1 20.000,00 25.006 6
)^ Marumbi 1 5.006 6
27 Bom Sucesso 1 5.006 6
28 Jandaia do Sul 1 5.006,67 5.006 b
29 Altônia 2 10.740,04 10.740,00
30 São Jorge do Patrocínio 2 10.740,00 10.740,00
3',! Londrina 24.636,95 24.636,95
JZ Rolândia t 24.636,95 24.636,95
22 Primeiro de Maio Ã 24.636,95 24.636,95
34 M iraselva 4 '19.709,56 19.709,56

Bela Vista do Paraíso 9.854,78 9.854,78
36 lbiporã 2 9.854,78 9,854,78
37 Alvorada do Sul 5 24.636,95 24.636,95
38 Pitangueiras 6 29.564,34 1 20.000,00 49.564,34
39 Jaguapitã a 14.782,17 14.782,'t7
40 Centenário do Sul J 14.782,17 14.782,17
41 Sertanópolis 1 4.927,39 4.927,39
42 Lupionópolis 4 19.709,56 í9.709,56
43 Prado Ferreira 2 9.854,78 9.854,78
44 Mandag uari 5 29.310,00 29.310,00
45 JesuÍtas 6 29.430,00 29.430,00
46 lracema do Oeste 2 9.810,00 9.810,00
47 Corumbataí do Sul ,) 17.415,00 17.415,00
4B Grandes Rios 23 't1 8.620,00 1 20.000,00 138.620,00
49 Jardim Alegre 8 41.259,00 41.259,00

SEAB 38.500,00
TOTAL 327 1.583.651 ,33 22 99.000,00 6 120.000,00 38.500,00 1.841.151,30

o
(§
T§

(0

5.006,6r
5.006,6,

35 2



PREFEITURA MUNICIPAL 0e3

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNC|A INTERNA

Nova Santa Bárbara, 1811012013.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de calcário, gesso agrícola e adubo orgânico (esterco de
frango).

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para aquisiçáo de calcário, gesso agrícola e adubo orgânico (esterco
de frango), em atenção ao convênio n' 1'1.764.854-0 da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento - SEAB, num valor máximo de R$ 45.600,00
(quarenta e cinco mil e seiscentos reais).

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ela e Cristi itk
S

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100' E - 86.2s0-000

Nova Santa Barbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - lvwv nsb pr'gov br



PREFEITURA MUNICIPAL 024

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCtA INTERNA

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 1811012013, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para aquisição de calcário, gesso agrícola e adubo orgânico (esterco
de frango), em atenÇáo ao convênio n'11.764.854-0 da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento - SEAB, num valor máximo de R$ 45.600,00
(quarenta e cinco mil e seiscentos reais).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

04 - Secretaria de Serviços Públicos Externos;
04.003 - Divisão de Agricultura;
20.601.0200-2015 - Manutenção da Divisão de Agricultura;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1265.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 18 de outubro de 2013.

Atenciosamente,

^,l

l\
,i \-

Laurita de.6ouzb Campos
Contadora/CRC 045096/04

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86-250-000

Nova Santa Barbara, Paraná - E - www.nsb'pr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL 0e5

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCh INTERNA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1811012013.

PÍezada Senhora,

Em atenção à conespondência expedida pelo Sr. Claudemir
Valério, Prefeito Municipal, solicitando a aquisição de calcário, gesso agricola e
adubo orgânico (esterco de frango), em atenção ao convênio n' 11.764.854-0 da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, num valor máximo
de R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais) e informado pela Divisão
de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da dotação:

04 - Secretaria de Serviços Públlcos Externos;
04.003 - Divisão de Agricultura;
20.601.0200-2015 - Manutenção da Divisão de Agricultura;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1265.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elai e Cri a Luditk
eLi ções

Rua walfredo Bittencourt ds Moraes, 222 - Cep. 86250-000 ' Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561

E-mail; licitacaoânsb.or.eov.br - Nova Santa Baôara - Parará
080/000r-60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Waher Guimarães da Costa no 512, FonetFax (M3) 2&1222 - CNPJ N.o 95.56j.080/OOO1-60

E-mail: ps§!@g!!b1qebr - Nova Santa Báóara - paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitações

PARECER JUR|DICO

Conforme expediente encaminhado a esse Departamento Jurídico em data

de 18 de Outubro de 2013, visando emissão de parecer sobre o processo de licitação, referente à

Aquisição de Calcário, gesso agrícola e adubo orgânico (esterco de frango), para suprir as

necessidades da Secretaria de Serviços Públicos Externos, em virtude de celebração de convênio

n." 1 '1.764.854-0, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, sendo que

o valor aproximado será de R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais) e a despesa

será suportada com recursos da Secretaria de Serviços Públicos Externos, conforme informação

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

Lei no 8.666/93.

Houve a manifestação do Departamento de Contabilidade do Município

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

Lei n" 8.666/93, o qual preceitua que: nenhuma compra ou serviço será feita ou contratada sem a

adequâda caracterizaçáo de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para o seu

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

Diante do preço máximo e para melhor aproveitamento do procedimento

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

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

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

É o parecer, S.M.J

Nova Santa Bárbara, 21 de Outubro de 2013

Angel e

oAB/PR 48857
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Muaiclpal

Para: Setor de Llcitações

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIT,O a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL no O6712O13, que
tem por objeto a aquisição de calcário, gesso agricola e adubo orgânico
(esterco de frango), em atenção ao convênio f 11.764.854-0 da Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, normatizaçáo de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, de conformidade com a ki Federal n" 10.520, de
17 l07 l2OO2, Lei Federal n" 8.666, de 21 10611993, Republicada em
06107 11994, Decreto Federal n'3.555 de O8lO8l2O00, Decreto Federal n"
3.697 , de 2l I 12l2OOO e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" Ol5l2ol2, designando os
membros da Comissáo Permanente de Licitação e Portaria n" 056/201 1,
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.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bá,rbara, 22 I lO I 2013.

rlo
icipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BÁRBARA
ESTADO DO PARANÁ

_AVTSO DE LICTTAçÃO
PREGAO PRESENCIAL n.o 06712013

Objeto: Aquisição de calcário, gesso agrícola e adubo
orgânico (esterco de frango), em atenção ao convênio no
11.764.854-0 da Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento - SEAB.

Tipo: Menor Preço, Por ltem.

lnicio do Pregão:1111112013, às í4:00 horas.

Preço Máximo: R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e
seiscentos reais).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, siúo â
Rua Walfredo Bittencouft de Moraes, 222, pelo fone: 0 xx 43. 3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 2211012013.

@
Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro
Portaria 05612011

ÉCnal Publicâdo
Etí

030

Ar-

'ú

ova
.:|

,ô1 080/000ís0

JL
12,-.;-

n* ----.-

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

*

Recebimento dos envêlopes: Até 1111112013 às 13:30 horas.
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Departamento Jurídico

Ref. Pregão Presencial f o,67 12o13 - Aquisiçáo de calcário, gesso
agrícola e adubo orgânico (esterco de frango), em atençáo ao convênio no
11.764.854-O da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento
_ SEAB.

Nova Santa Bárbara PR, 221 lO l2Ol3.

i I

Ange

D artam J die en o un co

PREFEITURA MUNICIPAL
NOVA SANTA BÁRBARA

ESTADO DO PARANÁ

O presente Processo, bem como o Edital convocatório
atende às exigências da Lei Federal n" 10.520, de l7lO7l2OO2, I.eí
Federal no 8.666, de2ll06l1993, Republicada em06l07l1994, Decreto
Federal no 3.555 de OB{OS|2OOO, Decreto Federal no 3.697, de
2l I 12 I2OOO e demais legislações pertinentes.

Qereira



PREFETURA IÚUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
esrnoo oo pmaruÁ

PREGAO PRESENGIAL NO 6712013

ABERTURA DA LICITAçÃo

Dia 1111112013, às í4:00 horas

Protocolo dos envelopes: até às í3h30min, do dia 1111112013.

í - A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná,
através do Pregoeiro, designado pela Portaria no 056/2011, do Senhor Prefeito Municipal, torna
público que farâ realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo Menor preço,
Por ltem, que será regida pela Lei 10.520, de 17 .O7 .02, Decreto 5.450, de 3 t .05.05 e,
subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para aquisição de calcário, gesso agrícola e
adubo orgânico (esterco de frango), em atenção ao convênio n" í í.764.854-0 da Secretaria

^ de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, de acordo com o presenle Edital.

l,í - No dia 1111112013, às í4:00 hoÍas, na Câmara Municipal de Nova
Santa Bárbara, sito na Rua Antonio Rosa de Almeida n' 130, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara -
PR, será feita a abertura do certame, sendo que as empresas ou profissionais participantes
deverão apresentar envelopes fechados e indevassáveis até às í3:30 horas do dia 'l'l'11112013,
contendo documentos e proposta assinada por seu representante legal, no Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa Bárbara - PR.

2 - DO OBJETO

2.í - O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
administração, na aquisição de calcário, gesso agricola e adubo orgânico (esterco de frango), em
atenção ao convênio n' 11.764.854-0 da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento

- SEAB, conforme especificaçôes e quantitativos constantes no Termo de Referência.

@
ll*li,

__5§lFL

032

3. DO CREDENCIAMENTO ESPEC|FICO PARA O PREGÃO PRESENCIAL

3.1 - Poderáo participar deste certame as empresas do ramo pertinente ao
objeto que manifestem interesse com antecedência de até o terceiro dia anterior a data designada
à abertura das propostas, para efetuarem retirada gratuita do presente edital e seus anexos, junto

a Comissáo Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, sendo
que os interessados deverão se dirigiÍ ao SetoÍ de Licitaçáo, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 e
das 13:00 às í 7:00 horas, ou ainda poderão requerer o mesmo pelo e-mail
licitacao(Ansb. or.oov.br ou através do site www. nsb. or.qov. br

3.2 - Nos atos públicos do procedimento licitatório somente será permitida

manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciadas pela proponente, devendo ser
conferida ou outorgada procuraçáo com poderes específicos.

Rua Walfredo Bittençourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Btubar4 Pardná -
E-mail - licitacao@nsb.Dr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br

1



PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARAÀIÁ

3.5 - O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de
procuração, sempre acompanhado do Contrato Social e suas alterações ou outro instrumento
constitulivo da eventual proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza jurÍdica,
com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do
PREGÂO, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente
de formular lances ou ofertas na(s) etapa de lance(s), negociar a reduÉo de preço, desistir da
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessáo, prestar
lodos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame. Deverá também, apresentar OECLARAçÂO DE QUE A EMPRESA
CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (fora do envelope - ConÍorme ll|odelo Al.lD(O M,
apresentar TERMO DE CREDENCIAMENTO (Fora do envelope - Conbrme lvlodelo Al.lD(O V), os
envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (1) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2).

3.6 - Se o representante da empresa ostentar a condição de sócio,
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público

de procuraçáo, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento
â equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações

decorrentes de tal investidura.

3.7 - Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens
anterioÍes não haverá necessidade de apresentar cópia do contÍato social no envelope de
HABILITAÇÃO.

3.8 - A ausência da documentaçáo referida ou a apresentação em

desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participaçáo da empresa neste

PREGÃO.

3.9 - Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não

funcionem no País, de interessados que se encontre sob falência, concordata, concurso de

credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com

íII
It*I& NOVA SANTA BARBARA

033

Rua Walfredo Bittcncourt de Moracs no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@.n sb.or.sov.br - rv\"'w nsb.pr.gov.bt

1

3.2.1 - O referido documento deverá ser entregue à Comissão Julgadora,
em separado, antes da abertura do envelope "habilitação" que será retido e juntado ao processo
licitatório.

3.2.2 - Na hipótese do documento supra aludido náo se apresentar em
original, a cópia deverá ser autenticada.

3.3 - Qualquer documento apresentado em cópias simples deverá o
representante do proponente licitante, nele declarar, sob as penas da lei, que é autêntico.

3.4 - As empÍesas paÉicipantes farão o CREDENCIAMENTO antes da
sessão pública. O representante da empresa entregará ao PREGOEIRO documento que o
credencie para participar do certame, respondendo por sua representada, devendo, ainda,
identificar-se e exibir a Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente, com fotografia.
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PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÀRANA

suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, ou
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

4 - FoRMA DE APRESENTAÇÃo DAs PRoPoSTAS DE PREços E ENVELoPES DE
xaaruraçÃo

4.1 - Os envelopes com as propostas de preços (01) e os documentos de
habilitação (02) deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes distintos,
fechados e indevassáveis, endereçado como se segue:

ENVELOPE - I. PROPOSTA
pREFEITURA MUNtcrpAL DE NovA saxta eÁRelnn
Rua Walfredo Bittêncourt de Moraes, no 222.
Referente Pregão Presencial no 67/2013
AbeÉura dia1111112013, às í4:00 horas

ENVELOPE I - PROPOSTA (onde deverá constar a proposta do
proponente conforme ltem 4.2 - Da Proposta);

4.2- Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da
licitação (Anexo l), o arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de
proposta (Anexo lll) e as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

| - 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 instruçôes

contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0l - PROPOSTA,

com as mesmas informaçóes 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 0í - PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na
proposta gravada em CD, constando:

Rua Walfrcdo Bittencourt de Moraes n' 222, CcntÍo, Fon€ 43. 326ó.E100, CEP - E6.250400 Nova Santa Btubar4 Paraná -
E-mail - licitacao@rsb.or.eov.br - www.nsb.or.sov.br
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ENVELOPE - il - HAB|L|TAÇAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Rua WalÍredo Bittencourt de Moraes, no 222.
Referente Pregão Presencial no 67/20í3
AbeÉura dia1111112013, às 14:00 horas

ENVELOPE ll - HABILITAçÃO lonOe deverá constar os documenlos
exigidos na ltem 4.3 - Da Habilitação);

* Deverá constar no verso dos Envetooes I e ll. timbre com
a Razão Socia! do Proponentê. ou escrito mecanicamente.

a) Nome ou Razão Social, endereço completo, telefone e fax da proponente;



PREFBTURA MUNICIPAL 035

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

b) Número do CNPJ/MF;
c) Número do Procedimento adotado;
d) Descrição detalhada dos produtos ofertados;
e) Preço mensal e preço total ofertado;
í) Prazo de validade da proposta, expressamente declarado, não inferior a 60

(sessenta) dias contados do dia da abertura do 'Envelope Proposta";
g) Assinatura do representante legal da empresa proponente que tenha

poderes para tanto;
h) Dados Bancários para Depósito (Conta em nome da empresa),

preferencialmente no Banco do Brasil, Bradesco ou Sicredi.

lll - a não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver incompleto,
ou não ÍoÍ 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 sofra danos;
V - recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia alternativa
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 quais ficatáo a cargo da futura
contratada;
Vll - Náo seráo levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especificações exigidas;
Vlll - O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb- ov.br na guia Licitações/Pregões, onde também encontÍam-se disponíveis or.

Programa ESPropostas gue disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Propostâ de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital seráo acondicionados no

ENVELOPE no 0í;
4.3 - O Envêlope de Habilitação (Envelope ll), deverá seÍ apresentado

em envelope fechado e indevassável, com os seguintes documentos:

4.3.1- Quanto à habilitação jurídica e regularidade fiscal:

. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ1;/

. Certidão Negativa de Débitos e Contribuições Federais e Dívida Ativa daz
União;

. Certidão Negativa de TÍibutos Estaduais;/

. Prova de regularidade relativa aos Tributos Mobiliários e lmobiliários com a'
Fazenda Municipal da sede da Empresa proponente;

. Prova de situação regular perante o lnstituto Nacional da Seguridade social/
(INSS) através da Certidão Negativa de Débito CND;

. Prova de Regularidade de Situação - CRS, perante o Fundo de Garantiaz
por Tempo de Serviço (FGTS);

. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) Prova de.z
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidáo negativa, nos termos do Título Vll-A

4

Rua WalÍiedo BittcncouÍ de Moracs n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250{00 Nova Santa BáÍbara Paraná -
E-mail - lgi!êçaqA!§hg4qtl!1 - rvrvrv.nsb.or.qov.br
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da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452,
de 1e de maio de 1943. (NR).

Declaração do licitante de náo haver fato superveniente à sua habilitação/
que impeça a participação nesta licitação (Conúonne Modelo ANEXO ll);
Declaraçãr do ormpÍiTento ao dispodo ro atiTo 7, irr. )fiXlll da CornfrUitfo Federal,.u
qrarfo à FrbiÉo ê @fp not-rm, pai]co ot iratâe a menores de dezcÍto anc
e quahuer habalho a merrcres de 16 anG, sâh/o na cordiÉo ê aferdia a paítir de 14

anc (Contorne iloddo AtlE(O Vl).

ldentificação dos sócios da Empresa licitante ou de quem o estatuto de /
constltuição societária designar, bem como a qualificação da pessoa que
assinaráo instrumento contÍatual, para o caso da Empresa vir a ser
vencedora do certame. Referidas informaçóes poderão ser prestadas
através de Declaração a ser assinada pelo Representante Legal da
Empresa, podendo ser utilizado o (Conbrne Modelo ANEXO lll); (a não

apresentação desta declaração náo implicará na desclassificação do
licitante no certame);

4.4 - A apresentação dos documentos mencionados constitui-se em
requisito essencial para a habilitação dos conconentes;

4.5 - As certidões apresentadas pelo licitante que não tragam sua validade
expressa serão consideradas pela Comissáo de Licitaçáo, válidas por 60 (sessenta) dias da data
da expedição.

5 - DAS CONDIçÕES DE ENTREGA DOS ITENS

5.1 - Não transÍerir a outrem, no todo ou em parte, a obrigaçáo, sem a
prévia e expressa anuência da CONÍRATANTE.

5.2 - Reparar, conigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
--.. parte, os itens fornecidos, em que se verificarem vícios ou incorreçóes resultantes da sua

execuçáo ou que vierem a apresentar defeitos durante seu uso normal.

5.3 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.4 - Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e
condiçóes de habilitação e qualificação exigidas no edital.

6 - ENTREGA: PRAZO, LOCAL E CONDIçÕES DE RECEBIMENTO

6.1 - O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias corridos, contados a

partir da autorização de fornecimento emitido pela Prefeitura.

5

5.5 - O valor informado da proposta de preço de cada item deve incluir

todos os custos de fretes, transportes, etc.

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n'222, Cenuo, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250400 Nova Sanra Bárbarq Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.sov,br
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6.2 - Náo serão aceitos materiais diferentes das características exigidas.

6.3 - É vedado à empresa vencedora entregar materiais sem emissáo de
autorização de fornecimento expedida pêlo departamento de compras e licitações, sob pena de
não reconhecimento das mesmas para pagamento;

6.4 - E vedada a empresa vencedora interromper a entrega dos maleriais
por qualquer motivo, sem aviso prévio antecipado e de no mínimo 15 (quinze) dias do referido ato,
sob pena de não aceitaÉo do mesmo e aplicaçáo de sansóes administrativas;

6.5 - A empresa vencedora será única e exclusiva responsável pelo
atendimento das legislaçÕes: fiscais, tributários, previdenciários, trabalhistas, segurança e
medicina do trabalho, ambientais, equipamentos de proteção individual, seguros em geral e

,.1 demais despesa necessárias ao cumprimento do objeto;

6.6 - Todos os prodúos entregues pelo licitante vencedor deverão atender
às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes
ou controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc, atentando-se a proponente,
principalmente para as prescriçôes contidas no art.39, Vlll, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).

6.7 - A adjudicatária ficará obrigada a substituir dentro do prazo de 5

(cinco) dias corridos, os materiais com defeitos ou em desconformidade com as especificações
indicadas na proposta comercial e no Termo de Referencia, sem prejuÍzo das penalidades
previstas em lei e neste instrumento convocatório.

6.8 - A empresa deverá descanegar o calcário em uma das propriedades

dos agricultores beneficiados, num raio de no máximo 10 km do Município de Nova Santa
Bárbara, em local a ser indicado pela Prefeitura Municipal.

7 - DO PREçO E DO PAGAUENTO

7.í - O Preço estimado para a contrataÉo é de R$ 45.600,00 (quarenta e
cinco mil e seiscentos reais),

7.2 - Os preços propostos deverão ser finais, em moeda nacional,
incluindo toda ê qualquer despesa com tributos e fretes, assim como conter somente duas
casas decimais, não sendo admitidos valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zero,
ensejando a desclassiÍicação.

7.3-A proponente é obrigada a manter, durante a vigência contratual, lodas
as condiçôes de habilitação e gualificação exigidas na licitação (artigo 54, inciso xiii da lei no

8.666/93)

7Á - Os treço6 peÍmarEceÍão fxc e não serão Íe4l,§adc durante o período

conffiial.

Rua walftedo Bittencoun de Moraes no 222, Centm, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbar4 Pardná -
E-mail - licitacao@rsb.pr.eov.br - www.nsb.or.eov.br
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8 - DA DESPESA ORÇAi,ENTÁR|A

8.1 - A despesa com a presente licitação correrá à conta da Dotação:

9- DE PREÇOS (í) E SESSÃO DE LANCES

9.í- Compete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos envelopes de
Propostas de Preços (1), conservando intactos os envelopes Documentos de Habilitaçáo (2), os
quais ficarão em posse do PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO.

9.2- O PREGOEIRO examinará as PÍopostas de Preços sempre levando
em conta as exigências fixadas neste Edital e em seus anexos, desclassificando as propostas que

^ não atenderem as exigências.

9.3- O PREGOEIRO procederá à abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Preços e classiÍicará o autor da proposta de menor preço e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até'10% (dez por
cento), relativamente à de menor preço.

9.3.'l - Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas
escritas nas condições definidas no sub-itEm anterior, o pregoeiro classificará as mêlhores
propostas subseqüêntes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

9.4- Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances
verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos
e decrescentes;

9.5- O PREGOEIRO convidará individualmente os licitantes classificados,
de forma seqüencial, a partir do autor da proposta classificada em segundo lugar, a apresentar
lances verbais, até a proclamação do vencedor;

9.6- O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocado pelo

pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manulenção do último
preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

9.7 - Caso náo sejam oÍertados lances verbais, será verificada a

conformidâde entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

9.8- E facultado ao PREGOEIRO negociar com a proponente de menor
preço unitário, para que seja obtido preço melhor.

9.9- Declarada encenada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e o valor,

decidindo motivadamente a respeito;

7
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í0 - ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTOS DE HAB|LITAçÃO (2)

10.1- Considerada aceitável a proposta de menor preço, será aberto o
Envelope Documentos de Habilitaçáo (2) do licitante que a tiver formulado, para a conÍirmação de
suas condiçÕes de habilitação;

10.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o
licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

10.3- Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender as
exigências habilitatórias, o PREGOEIRO examinará a oferta subseqüente de menor preço,

decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço ou objeto.

íí - RECURSO ADiiINISTRATIVO

1'Í.1- Ao final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram) do

^ PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ao)
manifestar imediata e motivadamenle a(s) intenÉo(ôes) de reconer;

11.1.Í- Havendo intençáo de interposiçáo de recurso contra qualquer
etapaffase/procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e

motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando

memorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

11.'1.3- Após a apresentaçáo das contra-razões ou do decurso no prazo

estabelecido para tanto, o PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou

encaminhá-lo, devidamente informado, à Procuradoria Jurídica para decisáo.

12- HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAçÃO

12.1- Compete ao Prefeito Municipal homologar o PREGÃO, após parecer

da Procuradoria Jurídica do Município, ad,judicando o objeto à empresa/profissional vencedora (o)

do certame.
12.2- A Íalla de manifestaÉo imediata e motivada da intenção de interpor

recurso, por parte das proponentes, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao

PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

12.3- Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e
após a decisão do mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto

do certame à proponente vencedora.

,I3 - DO CONTRATO

13.1- Após homologado, será confeccionado o respectivo Contrato, em 3

8

039

'l 1 .'l .2- As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo

do RECORRENTE.

PREFETURA MUNICIPAL

(três) vias iguais.

Rua WalÊedo Bittencoun de Moraes no 222, CentÍo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BáÍbaÍ4 Paraná -
E-mail - [gigraq@!§bg€9].b! - www.nsb.Dr.eov.br
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13.3- Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no
ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classiÍicação,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançóes
cabiveis.

13.4 - Do prazo de vigência do contrato: o contrato a ser firmado teÍá
prazo de vigência de 90 (noventa) dias, entrândo em vigor logo após a assinatura do contrato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

í4 - DO EDITAL

't4.1- As impugnaçôes ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até
2 (dois) dias úteis antes da data Íixada para o recebimento das propostas, através do fax (43)

^ 
3266-8100ou por e-mail: Iicitacao@nsb.pr.qov.br

í4.1.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova
data para realizaçáo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração do edital não
afetar a formulação da proposta.

í5 - DAS PENALIDADES

"l 5.1 .1- Deixar de apresentar a documentaçáo exigida no certame
suspensão do direrto de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

15.1.2- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar);

suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de
10/o sobre o valor total do empenho);

15.1.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correçáo
durante a execuçáo e sem prejuízo ao resultado: advettência;

9
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ArL 7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o ceftame, ensejar o retardamento da
execuçáo de seu objeto, náo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude tiscal, ficará impedido de
licitar e contratar com a Uniáo, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, será
descredenciado no Sicaf, ou nos sisÍerna s de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art.4 desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

0,10

13.2- Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor
deverá manter as mesmas condições de habilitação;

14.1.1- A petiÉo será dirigida à autoridade subscritora do edital, que
decidirá no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

"l 5. í - Pelo inadimplemento das obrigaçóes, as licitantes, conforme a
infração, estarão sujeitâs as seguintes penalidades:
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15. 1 .4- Multa de 1olo (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou
do sâldo não atendido) por die de atraso na entrega do(s) bem (ns), sem prejuízo da
possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela AdministÍação e da aplicação das
sanções previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

16.2- Quaisquer dúvidas, informações e esclarecimentos sobre esta
licitaçáo serão prestados pelo Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licitações,
sito à Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, CenlÍo, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000.
Fone: 43-3266-8100 ou por e-mail: licitacao@nsb.pr.oov.br. O horário para atendimento é de

segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das '13:00 às 17:00 horas.

16.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia

do início e incluir-se-á o do vencimento.

16.4- Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102,
.^. subsidiariamente nas Leis Federais 8666/93.

16.5 - As instruçóes estabelecidas neste edital de licitação determinam os
procedimentos que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo

contralo administrativo. Alegaçóes de desconhecimento destas instruções, bem como das

disposições legais acima especificadas, não seráo aceitas como razões válidas para justificar
quaisquer enos ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação e/ou propostas.

16.6- A participação do licitante neste pregão implica na aceitaçáo de todos
os termos deste Edital.

16.7- Fica designado o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra, Estado
do Paraná, para dirimir quaisquer questóes judiciais oriundas deste Edital.

Nova Santa Bárbara, 2211012013

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n" 222, CenrIo, Fone 43. 326ó.E100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@rsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.eov.br
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í 5.2- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalaçôes da
contratante, pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta
específlca em Íavor da contratante, ou cobrados judicialmente.

"15.3- O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das
obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se
tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e
comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

í6 - DISPOSIçÕES FINAS

16.1- Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da
Administração, revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la
por ilegalidade, dando ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei Federal 8666/93).
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&
Eduardo Montanher de Souza

Pregoeiro
Portaria n" 056/20'1 1

Fernando Cesar Machado
Engenheiro Agrônomo - Emater Nova Santa Bárbara - PR

João Antônio Bortotti
Secretário de Serviços Públicos Externos

PREGAO PRESENCIAL NO 6712013

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCN

1 . OBJETO

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes no 222, Centlo, Fone 43. 3266.E 100, CEP - E6.250{00 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - Iicitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr.eov.br
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1.1 - A presente licitaÉo destina-se à aquisição de calcário, gesso
agrícola e adubo orgânico (esterco de frango), em etenção ao convênio n' íí.764.854-0 da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, de acordo com as
características descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

3.í - O produto deverá estar seco e isento de impurezas e outros materiais estranhos, para

manter suas características físico-químicas e aplicabilidade nas lavouras.

3.2 - A empresa vencedora obrigatoriamente deverá apresentar um laudo de análise físico-
química do objeto licitado, atestado por um órgão oficial competente, atualizado antes do período

de entrega.
3.3 - A empresa deverá emitir para cada entrega a respectiva Nota Fiscal para seu posterior
pagamento.
3.4 - Em dias chuvosos, não seráo realizadas as entregas do calcário em hipótese alguma.

3.5 - O calcário deverá ser transportado protegido das condições climáticas, através de lona.

3.6 - A empresa vencedora obrigatoriamente deverá entregar o calcário, gesso agrícola e
adubo orgânico (esteÍco de frango) em uma das propriedades dos agricultores
beneÍiciados, num raio de no máximo 10 km do Município de Nova Santa Bárbara, em local
a ser indicado pela Prefeitura Municipal.

!2
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2. DAS ESPECIFICAÇ ES E CARACTER|STICAS DO OBJETO

LOTE: í
Item Códig

odo
produt
o/servi
Ço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

1 5629 Calcário, no mínimo 75% de
PRNT ,

60,00 Toneladas 100,00 6 000,00

TOTAL 6.000,00
LOTE:2
Item Códig

odo
produt
o/servi
ço

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço máximo
total

1 5630 Gesso agrícola 24,00 Toneladas 150,00 3.600,00
TOTAL 3.600,00

LOTE:3
Item Códig

odo
produt
o/servi
ço

Nome do produto/serviÇo Quantidade Unidade Preço
máximo

Preço máximo
total

1 5631 Adubo orgânico (esterco de
frango), no mínimo 5 criadas

360,00 Toneladas 100,00 36.000,00

TOTAL 36.000,00

3 - DtSPOStçoES GERAIS

043
NOVA SANTA BARBARA

lir;?" 

,,,.,""
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4 - MODELOS DE DOCUMENTOS PARA SEREM ENVIADOS

MODELO
(papel timbrado da empresa proponente)

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participaçáo no Processo Licitatório, PREGÃO
PRESENCIAL No 67/2013, junto ao Município de Nova Santa Bárbara que a empresa

inscrita no CNPJ sob o no ..............., até a presente data não recebeu deste ou de
qualquer outro órgão da administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO TEMPORÁRh, de
participação em licitaçóes e/ou impedimento de contratar com a administração, assim como não
ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a administração pública
federal, estadual, ou municipal e do Distrito Federal, náo havendo assim FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAçÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências
posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.
Local, data.

Assinatura
Nome

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centso, Fone 43. 3266.8100, CEP - E6.250400 Nova SaÍta Bárba.q Pardná -
E-mail - licitacao@rsb.or.eov.br - www.nsb.Dr.qov.br
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MODELO:

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os sócios proprietários (ou quem o
inscrita no CNPJ no

com sede na Rua
completos)_.

são os Srs. _(nomes

Oeclaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pela

Pregão Presencial no 67120'13, a pêssoa que assinará o instÍumento contratual será o Sr.

_(nomecompleto)_,_(qualificaçáo)_, (endereço)_.

Por ser verdade, firmo a presente.

(Local e Data)

(Assinatura)

(nome do Licitante ou Representante Legal)

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municipal.)

Rua Walfredo Binencouí de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbara, Paraná -
E-mail - licitacaoâtnsb.or.eov.br - w*'w.nsb.pr.gov.br
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estatuto de constituição societária designar), da Empresa



NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÂRANA

DECLARAçÃO DE PLENO ATEND]MENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAçÀO

(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAçÃO)

Prezados Senhores:

inscrito no CNPJ no or
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) .........., portador da
RG no............................. e do CPF no....................... declara que 'Atende Plenamente"
aos requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no
'10.520, de 17 de julho de 2002.

Datado aos.........dias de.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municioal.)

15

PREFBTURA MUNICIPAL

..de...........

Rua wdfredo Bittencouí de MoÍaes no 222, Cenüo, Fone 43. 326ó.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa BáÍbarÀ Paraná -
E-mail - !gi!gsêq@§b"p!4q]!bl - wwrr.nsb.pr.sov.br
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PREFBTURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

(PAPEL T]MBRADO DA EMPRESA E COM O CARTMBO DE CNPJ)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL NO 67/2013 - PiINSB . TERiIO DE CREDENCTAIiENTO
(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAçÃO)

representada pelo(a) Sr.(a)
(CARGO), portado(a) do R.G. no para

CREDENCIA o(a) Sr.(a) _ ,

e C.P.F. no

representá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara em licitaçâo na modalidade Pregão
Presencial no 67/20í3 - PMNSB, aquisição de calcário, gesso agrícola e adubo orgânico

.1 (esterco de frango), em atenção ao convênio n' í1.764.854-0 da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento - SEAB, podendo formular lances, negociar preços e praticar

todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpoÍ e desistir de Íecursos em todas as fases
licitatórias.

Local, data
Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Rua Walfrcdo Bittencourt de MoÍaes no 222, Centro, Fonc 43. 3266.8100, CEP - E6.250-000 Nova Santa Báôar4 PaÍad -
E-mail - licitacâo@nsb.Dr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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A empresa com sede na CNPJ n,O

{Obs: Não usar o Timbre da PreÍeitura Municipal.)

16



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO OO PARANA

iroDELo DE DECLARAçÃO ( ART.70, tNC. XXXilI DA CF)

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no _,
por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado(a) da Carteira de ldentidade
no e do CPF no

inciso V, do a'J..27 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854,

de 27 de outubro de 1999, que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e náo emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a
partir de quatoze anos, na condição de aprendiz.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

(Obs: Não usar o Timbre da Prefeitura Municioal.)

Rua walfrodo Bittoncourt dc Mora€s n" 222, Ccntro, Fone 43. 3266.E100, CEP - 86.250400 Nova Santa B&bar4 Paraná -
E-mail- licitacao@n sb.or.sov.br - www.nsb. Dr.qov.br
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DECLARA, para fins do disposto no

Nova Santa Bárbara, _ de _ de _.

1.7



PREFETURA MUNICIPAL

ESTÂDO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA
.049

5. MINUTA DO CONTRATO

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E A EMPRESA
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, TENDO POR OBJETO A
AOUTSTÇÃO DE CALCÁR|O, GESSO AGRÍCOLA E AOUBO ORGÂN|CO
(ESTERCO DE FRANGO), EM ATENÇÃO AO CONVÊN|O N. 11.764.854-{)
DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO - SEAB.

Referente Pregão Presencial n.o 67/2013

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão
Presencial n.o 67/2013, de um lado, a PREFEITURA DO MUNTCíP|O DE NOVA SANTA
BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o no 95.561 .O8O/OOO1-

^ 60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Centro, Nova Santa Bárbara,
Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro,
casado, portador do R.G. oo _, SSP/PR, C.P.F. no residente e domiciliado
nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica, de direito privado, com sede a
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECO>, <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NUMERO>,

município de <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADE>-<FORNECEDOR.CONTRATO#T&UF>,

inscrito no CNPJ/MF sob n.o <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, doravante denominada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei

8.883/94 e posteriores, ajustam e celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes
cláusulas e condiçôes a seguir estabelecidas e enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a fornecer a CONTRATANTE calcário, gesso

agrícola e adubo orgánico (esterco de frango), em atenÉo ao convênio n' 'l 1.764.854-0 da

^ Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, conforme consta da proposta

apresentada no Pregão Presencial n.o 6712013.

CLÁUSULA SEGUNDA. DAS CONDIÇOES E PRAZO DE ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de entrega será de até 30 (tÍinta) dias
corridos, contados a partir da autorização de fornecimento emitido pela

Prefeitura.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No ato da entrega o motorista deverá conferir os

dados do beneficiário e posteriormente após a entrega, recolher a assinatura

do mesmo ou do responsável beneficiado.
18

Rua Walfiedo Bittencourt d€ Moracs no 222, Cenüo, Fone 43. 3266.E 100, CEP - 8ó.250400 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - IicitacadAnsb.pr.sov.br' www.nsb.pr.qov.br

O descanegamento do material deverá ser feito por pessoal exclusivo da

CONTRATADA, sob responsabilidade e ônus desta, em local a ser indicado pela Prefeitura

Municipal.
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CúUSULA TERCEIRA. DoS ANExos CoNTRATUAIS

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em havendo dúvidas ou divergências entre os
anexos e este contrato, vale o contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partiÍ da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniôes e/ou termos aditivos que
vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer condição
contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais
das partes.

CLÁUSULA QUARTA. DO PREçO

Para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira, a

CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA o valor total de R$-

CúUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO

PARÁGRAFo ÚNtco - A CoNTRATADA se compromete a emitir a
respectiva Nota Fiscal no valor correspondente ao ajustado na Cláusula

Quarta.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no

8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada
das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desde de que haja
conveniência da Administração.

PARÁGRAFO ÚHtcO - Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato,

além de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato e
demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das seguintes sançóes:

19

Rua Walfiedo Bittencouí de Moracs no 222, Ccnúo, Fone 43. 3266.E100, CEP - E6.250400 Nova Santa Btubar4 Paraná -
E-mail - lglgsêq@Isb4r4gy.b! - *rrT r.nsb.or.sov.br

Fazem parte integrante deste conlrato os seguintes documentos:
a) Pregão Presencial N.o 67/2013 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de _.
PARÁGRAFO PRlirElRO - As partes declaram ter pleno conhecimento que
os documentos mencionados nesta cláusula, serão considerados suficientes
para, em conjunto com este contrato, definirem seu objeto e a sua perfeita
execução.

O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos

cotados, com a apresentaçáo da respectiva Nota Fiscal e logo após a aceitação da nota pela

secretaria solicitante lançada na respectiva Nota de Empenho, sendo o mesmo fixo e irreajustável.



PREFEITURA N/UNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

a) Advertência;
b) Suspensão temporária de participaçáo em licitação e impedimento de

contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

Administraçáo Pública enquanto perdurem os motivos determinantes da
punição ou, até que seja promovida a reabilitaçáo perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após
decorido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA OITAVA. DAS SANçOES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumpÍimento das obrigações assumidas

neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por
indenizaçáo integral. Sem prejuízo das disposições anteriores, responde ainda, a título de

-r cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CúUSULA NONA. DA oOTAçÃO ORÇAIIENTARIA
As despesas decorrentes desta Licitaçáo correrão por conta da dotação

mentária:o

CúUSULA DÉCIMA - Do PRAzo DE vIGÊNcn.
O presente contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias, contados à

partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as
partes.

CúUSULA DÉCIÍIIA PRITTEIRA. DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca Sáo Jerônimo da Sena - Paraná, para a

soluçáo das questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03 (três)

vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova Santa Bárbara, aos de de

Claudemir Valério

Prefeito Municipal

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOM E>

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222, Centm, Fone 43. 3266.8100, CEP - 8ó.250400 Nova Santa BáÍban" Püar\6-
E-mail - licilacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.or.sov.br

DOT S

2013 M.OO3.20.601.O2OO2-015 lt',,3
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PREFEITURA MUNICIPAL 052

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO P.ARANA

ANEXO II

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 67'20í3 . SRP

ANEXO II-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP6720í 3_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI

Rua Walfredo Bittencourt de Moracs no 222, Ccnuo, Fone 43. 326ó.E100, CEP - E6.250{00 Nova Santa BáÍba.rÀ Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.sov.br
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PREFBTURA MUNICIPAL 053
NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PÂRÂNÁ

ANEXO [t

EOITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 67/20í3. SRP

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:
PP6720í3ANEXO3 PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA.eXe

Rua Walfredo Bittencourt de Mora€s no 222, Cenüo, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250400 Nova Santa Bárbar4 Paraná -
E-mail - licitacaotânsb.or.eov.br - www.nsb.or,sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

E localize o arquivo PP6720í3_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI.

Serão liberadas as opções para cadastramento das propostas e dos dados cadastrais

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 32ó6.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa BaÍbaÍ4 Paraná -

054
NOVA SANTA BARBARA
esraoo oo plaaruÁ

ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 67/20í3- SRP

ANEXO IV - INSTRUÇÔES 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 PP6720í3_ANEXO3_PROGRAiTA DE
PREENCHIi,IENTO DE PROPOSTA.eXe e um arquivo digital de proposta com o nome PP672013
_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 PP6720í3_ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE
PROPOSTA,esI. Primeiramente copie os dois arquivos para seu computador. Abra o arquivo

-a PP672013_ANEXO3_PROGRAMA DE PREENCHIMENTO OE PROPOSTA.exe.
Acesse o programa esproposta.exe

Será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão !

Lri,
EsProposta

I

E+ilrE srt.írE - s..aiiÍD.(dn,b

(:

q§t., 30 d. Jr*o d.2ú

ii [miisão de PÍoposla trtr8

E-mail - licitacao@n sb.Dr.pov.br - www.nsb. pr.goY-b!
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PREFBTURA IúUNICIPAL 05s
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Clique no botão
Vai abrir a janela

@ Dados do lornecedor

Clique no botão

Abrirá a janela

Rua Wal&edo BinencouÍr de Moràcs n' 222, CcnEo, Fone 43. 3266.8100, CEP - Eó.250400 Nova Santa Btubar4 Paraná -
E-mail - licitacao@-trsb.Dt.coy.& - www.nsb.or.sov.br
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Preencha os campos, lembrando que os campos com (') são de preenchimento obrigatório.
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PREFEITURA MUNICIPAL 056

Preencha os dados, não esquecendo que os campos (.) são obrigatórios. Depois feche este
formulário e feche também o formulário de dados do fornecedor.
Clique na aba
Produtos/Serviços:

NOVA SANTA BARBARA

para imprimir a proposta, clique no botão: Qf lmp nú proposta 
I

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

? Grava propooa

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

Rua walfredo Bittcncouí de MoÍaes n' 222, C€ntro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbarq Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.eov.br
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ESÍÁDO DO PARANA

Aparecerá uma janela como abaixo, com a opção de cadastrar a marca e o pÍeço unitário de cada
produto:

'J Rêpaêaêntànte In

lcij.de Í.1

1999.999.S&S

trotoÍddôLot r ln,qm

.i [mhrão de Propoità



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

O arquivo foi gerado com sucesso!

ATENçÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP672013_ANEXO2_ARQUIVO
DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") em um CD ou PEN DRIVE, o qual será apresentado no
ENVELOPE ll - 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.qov.br

Rua Walfiedo Bittcncourt de Moraes no 222, Centro, Fonc 43. 326ó.8100, CEP - 86-250-000 Nova Santa BáÍbar4 Paraná -
E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.or.qov.br

Propostô gravôdô em C:lPropústô.esl l!!

:OK:

,+/
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Nov. Sóra BàÍb&n 12 l0êO r i

0l - Mod.lírd!: TOMADA Df, PRECOS
02 - Conlllhr-ào dc .tnpÍ!3r 6pêci.lizda PãÍr crc.ü§ao d. ObG d.
RéutcÉçào da cst-àdâ viciDí do úgE, do ouicip,o & Nov. Loodriú - PR

- mfom. cúr'àio - Miniíúio d. AgicrÍürÀ P€Gúin! c Ábo.r.ciE oro-
YAPÂ, Gov..m F.de.d tr?t(»t02012'

0-1 DA ABERTIIRA DOS ENVELOPES. LOC^L DE INTnEGA:
As prupoías c do.um@tos íeces&ios á habiliralio pr.liminlr dos pÍolErcnles.
d.lciio s.Í cdícgúcs ü sd. da Prcfcitúa Múicipal dr Nova LondÍiú, E$átu
do Púa!à. na PBçs da úárri2. í'261. no di. 19 d. Íov.lhbrc d.2013 à6 10:30
hons, ho.ánD dBignado peÀ abcÍiüÍr da licilaç-io

04 - Ás !nÍÍ.!.! ie!.srd.r, podano ohq qtpia ntcgEl &í. Editrl úo
I)€pdtedro d! Adri.isatio ú PÍlfciru MEiciprl d. Novr t rdÍi"a siro
à Pr.ça da MatÍia 261.

SÚTTULA DE Pf,DIDo DE LICENÇÂDf, INSI-{LAcÀo
O Mqicipio dc No\. SuL R6a, il)@ púlrco qE..qscu aô IAP,L'C.íçâ
dc ltr§râhção púa Eop.c€odiEaro d! Lo&ú.trIo3 s. imFldrado no Püquê
llduslÍirl ll, localizrdo r! Scde do Mrúicipio d! Nora Súts Rosa Pr

Rt 2,00 - 10022ü20'r!

PRTFEITI RÂ DO iIII-IICIPIO OE NO\A LONDRINA
f, DITÂL RESIIMIDo DE LICITAÇÃo
TOMÂDA DI PREÇOS N..0Oó/201]

GAAINETE DO PREFEITO MUNICIPÂL DE NOVA LONDRINA. ESTADO
Do PARANÀ. Er.r 2r DEouruBRo DE 2orl

DoRNILtsJosÉ cBloDELLt

Ra r92,OO,9t98r/2013

Noua Sa'nta Rosa

I Palmas
it I'L,00 -99765/2011

Rt t6ô,00.9976912011

PRtrEtTt RÀ DO ltt \tctpto DE \ot:A LoltDRt:tÂ

0l - Modtlid.d.: TOM D DE PREÇO§
02-Co Ídafâo d. eEprcs 6pe6lirád., Ptn.xBr{à dê ob6 d. CoGlrução
de qu.dÍã policspoÍrlã ü B.olâ Moltêito t baro, do mui.ipio d. Novâ
Londrim - PR. - coívêíio - FNDE-Fundo Nàcioml dc Dc!.nlolvincnío ü
Edusáção. confome úenoÍial dcasríivo e demii pl.ailh.s arcxos ao proc63a

0i - DA A Bf,RTUR^ IX)§ ENvf,lI)Pf,S G IOC.{L Df, f,NTREG^:
Àr pÍorosDs c doc@edlos o.rcsstio6 à tabüuçáo pídúniü, do6 prop.o€ric5,
d.!.iào *r. rcgB m s.d. d! Pílfcn@ Muicip.l dG Nd't Ldrüirla Est do
do Pafuô, ü P6çá da MlÍiz, nô.261, ro dia 20 & novêobío dê 20ll à 10:30
horu. horido dcigDâdo parà âbcíu,i dâ licirârâo.

f, Drr,{L REsuMrDo Df, LrclTAÇÀo
TOltÀDÂ Dt PRf,ÇOS t\..007ll0tJ

DoRNELIS JosÉ cHroDELLl

I Noua SantaBdrbara

^vtso 
DE LIcr c^o,ri:lÕ rrrql.tÍ.i if aaraars

Obl.ror 
^{.klcl 

ii. .J.íÍi,o, !6e .!rí..|t . .du6o o€ióiro (érdo d. fEtrBo).
.n .r.!çio .o (otrvê.io .o I 1.76,1.1510 d. S-Etlri d. Ell.do dr AsrioXu.. .
doah!rr<in.,ro -sEAB.
T,po ll.nor Pmç.. Poí lt.o
Rdeúmen$ dos En!.Iôp.s Âté ü lJhf,Oú i. do di. r I / I U20ll
ln'c,odo Pícsio Di. rl/lllr0ll. iú larmhora.
PÍcço màq1mo Rt {s-«x,.«, (qu.Ênh . .in.o úil . 3.ik.ílo! Ê.L),
E&gr4ttceEA|.Ig|IÕ pod.rão r.. obndas .ír hoÍd'o dê e\ped,€nte B
Pr€ÍrlluÉ Mu'oÉl dê sorr s4rà Bnbea, sÍo à Ru walfr.do BÍr.ncoú de Moraes
n":22. p.lo foíe l.rl-l:66-8100). po, E6al lsiliEiiiii§!{iilirB ou pelo $r.

Sora Salá Búbúa 2-l lOaoll

Sdüerdo ilont rhê. dê Sou:

avtso DE Lrc[aÇÁo

04 - Ás .tuPr!! r útêr!sr!dr!, pod.Íto óEr côpir iÃrlS,rl d.3te Edit l ío
D.Fit ,|.íro dc AdDitriú{Jo dr PÍEftitrE MuiciÍ.Id. Norr LG&iE, siro
i PrÍ! d. Mrtiz- 261

GABINETE DO PREFETTO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA, ESTADO
Do PÂR^NÁ EM 2 I DE ouruBRo DE 20 r l
DoRNELIS JosÉ CHIoDaLLI

tE la4,0o - ú759itot!

súMULADE pEDtDo DE LrcEnÇÂ EMrssÂoDE LTCENC^ pRÉvtÂ
O Muicipio d! Nov. Sânla Rosâ. lomr público quê twb.u do lAP. Liccnçâ
Prcvià, con ralidrdc alé 2El 10.201-1, pãrâ Emprcendimeoto d. Lot.am.rto. a

sê. ioglaüado rc Pa.qu! Indúrri.l Il.locrlizadona Sedc do Municipio dc Ne

R3 Za,q' - t@217'2013

avrso oE LrcrraçÃo
(Lêin' 8.666/93, aít 21. Lei 1O-52O|2OO2)

PROCESSO tl. í28120í3
llodâlid.do d.llctbçao: PREGÂo PREsEIcl,aL t{. a8r2oí3 -

SISTE Â DE REGISÍRO OE PREçOS
O Muni:ipio d6 Palmes, Estâdo do Paíaná, âfaves de PGgoeira.
designada pêlo DêcÍêlo nc 2935 de 17109/2013. Decreto nc 2128/06 -
R€gulament8ção dâ Modelidade PÍêOáo. Dôcíeto ír" 2.617 do 08/06í0
- RegülamantaÉo do Si8lemâ R€gisúo de Píeços. Leino 8.666/93 e suãs
postêriores âlt6íaçó6s, Lei 10.520/2002 6 suas alteÍaçôês. toma públtso
eos intere$ádG quê íealizaÉ procêsso dc llc(ação na modalirade dê
PREGÁO PRESENCIAL n.. 4812013. objetivando e s€lêÉo dê píoposlâs
parà o REGISÍRO OE PREçOS. ê confoÍÍnê espêcificâçõês desle
cÊrtâme nes condiÉês fiâdâs no Editalê sêus anexos, sendo â lÉitação
do tipo "}|E,{OR PREçO POR ITE í".
A panropâçáo do íêprêssntante da êmpíasá é obriratôria pâí. â abcrturâ
dos enveiopês-
oATA E HoRARIO oA Llcnaçao: 0lí§ jslit!ílLl20ljL
EiIOEREçO| ssla de reunÍies da PÍ€í€ilurâ Municipel. Av Clevelándiâ.
521 - Centro, Pelmâs - Perànâ.
TOOALIDÂDE: PREGÃO PRESEI{CIÀL, SISTEMA DE REGISTRO DE
PREçOS,
TIPO DE JULGÂ E ITO: MENOR PREÇO POR lÍEM.Àü§!tf!!glg,
OBJETO: Con§ataÉo dê empresa êspêciâlizede no íom6omênto de
emulsáo âsÍallicâ catónicâ modúcada poÍ polimeÍo tipo RLlC e emulsáo
â3iálticâ RM1C, com anclusão de lodos os êncaÍgos sociêb ê lributos,
bem como de todas e quaisquerdespêsás sôjefi êstes dirêtâs ou indiGtes
necesúíias para a peíeíE a total axêcuÉo do obieto do píêsente
ceíiame liilstóno âo Municipio de Pâlmet conÍoíme espacúcâÇôes
enexas âo êdital.
oara E HoRÁRp oo pRor(rcol-o Dos Er{vELopEs: Íllooieiia
o§lflEllti
LOCAL oO PROÍOCOLO: no PÍolocdo de DiüÉo de Lioteçôês ou á
Comissáo Pêm.nênt de Liitação na scdê do Municipiodê Pelmes- PR,
na Avenida Clêvêlândie. n.521.
Local pâra iníoÍmáçr€5 e obtenção do insÍumenlo convocâtono e seus

ânexos: DMsáo d6 Licitâ@s -Av. Clev.lándia. n.52'l - centÍo - Palmas

- PR tel€Íone (046) 32637000 - Site: www pmp pÍ.gov.bÍ
Pah.s.08/102013

Angela KrÉline dê OliveiÍa
Píêgoêiía

(oecíeto 293512013)

avrso DE LrctraÇÃo
(Lêi n' 8.656/93, árt 21, Lei 1O.520|2OO2)

PROCESSO t{'ítOÍ20í3
Iod.litt.do d. licft.çro: PREGÂo PRÉsExcrAL t{. a920í3

O Munijpio de PakÍEs, Estâdo do Peíâná, alravés de Pí4oêira.
dôsignada pêlo Decreb n0 2.935/í3 dê 17109/13, oêcÍêlo n'2128106
- RêgulamenteÉo dâ Modelidâd€ Píêoâo. Lea n" 1666/93 e suas
posleíioíes alteí.çóes. Lei 10.520/2002 e suas altêÍeções. tome público
âos anteíBsâdos quê íealruaíá píocesso d€ licitâÉo na modáldade de
PREGAO PRESENCIAL n0. 49/2013, coníoíme especiÍceções deste
c€rtame nas concliçóes fxâdas no Edilal e sêus enexos. sêndo e lic(eçáo

0.1 - Âs cm!úcs.! ií.Í!.srd!s. pod.rào obls sopi. itrlGSnl d.sÉ Edilli tro
D.paÍrüncoio dc Adniíistnçao d. PílfcituÉ Muicipol d. Nova LqdÍiE, 3iro
i PÉç. ô MúÍiz- 26 I

CÂBINETE DO PREFETTO MUNICIPÂL DE NOVA LONDBINÀ ESTADO
Do PARANÂ, EM 2r DE ouruBRo DE 2013.
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