
PREFEITURA MUNICIPAL 01

* NOVA SANTA BARBARA

PRES Gru#sru
m,t9

Processo Administrativo n." 5512019

OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de
empresa para prestação de serviços de oficineiros no
Espaço Conviver Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

DATA DA ABERTURA: Dia 2210712019, às 14h00min.

DOTA Ão:

VALOR MAXIMO R$ 139.820,í6 (cento e trinta e n.ove mil,
oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95 561.080/0001-60

E-mail: licit,rc"u ,, ,rsh.pr.ror .fu - Nova Santa Bárbara - Paraná

E
tr N

Dotações
Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

,ní o 3290 09.002.08.244.0400.2033 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício
2019 3300 09.002.08.244.0400.2033 705 3.3.90.39.00 00 Do Exercício

Do Exercício2019 3310 09.002.08.244.0400.2033 3.3 90.39 00 00

Do Exercício2019 3320 09.002.08.244.0400.2033 727 3 3 90 39.00.00
Do Exercício2019 3321 09 002 08.244 0400 2033 729 3.3.90.39.00.00
Do Exercício2019 JJJU 09.002.08.244.0400. 2033 741 3.3.90.39.00.00
Do Exercício2019 3331 09.002.08.244.0400.2033 750 3.3 90.39.00.00
Do Exercício2019 09.002.08.244.0400 2033 751 3.3.90.39.00.00
Do Exercício2019 359'l 09.004.08. 24 1 .0420.2036 747 3.3.90.39.00.00
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Ls7PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BARBARA

Secretaria fríunicipaf [e flssistência Sociat
c.N.P.J. N." í 9.560.789/000í -63

Venho solicitar a Vossa Senhoria abertura de licitação para contratação de empresas
para prestar serviços de oficinas no CRAS, espaço Conviver Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

OÍicina: Esporte Dança e Teatro, curso de Educação física, carga horária 08 horas
semanais.
Oficina: Artesanato, curso de Artesanato c:r gcral, com certificação em artesanatos com
carga horária semanal de '12 horas.
OÍlcina: Facilitador de Oficinas. O ln:l rcr iieverá apresentar í2 horas semanais
apresentar ensino médio ou magistério.
Oficina: Corte e Costura- lnstrutor habllitado com o Curso de Corte e Costura lndustrial
com carga horária 04 horas semanais.
Oficina: Corte e Escova com formação Técn :a de CabeleireiÍo,4 horas Semanais.
Oficina: Manicure e Pedicure. lnstrutoÍ Habilitado com certificação em Manicure e
Pedicure. 04 horas semanais.
OÍicina: lnformática. lnstrutor Habilitado com certificação em WORD, EXCEL E POWER
POINT . 08 horas Semanais
OÍicina: Auto maquiagem. lnstrutor Habilitado com Certiíicado de Maquiagem e
Sobrancelhas, o curso será de 04 (quatro) ir;ras semanais.
Oficina: Projeto Guarda Mirim: 08 horas semanais, certificação de Guarda Mirim,
Bombeiro Civil, Educador Social, Magistér.:r u p"Ounon'a, curso de política de proteção
integral da criança e do adolescente e meci.li :,: educativas.
Oficina: Música: lnstrutor com Certificado Lu ,"iüsica 10 horas semanais.

As oficinas estarão Vigentes poll 2 (.r r?) meses

Atenciosamente;

L.)

4
Áe

Secretária MLurie .

,'Ç,r,,. -rt. ,' 1,'t-.-,2-.1
,.i.;tc:ncia Social

d-r..1-_.

Rua José Mendes de Moracs. 238. Cenuo CEP 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-nr:riI sociu !usbpr@yahoo.com.br

Nova Sl;' ' ''1,:r:r-PR

De: Secretaria Municipal de Assistência Social

Para: Secretaria de Administração

No 035/2019

Assunto: Abertura de Processo de licitaÇão

Recebido

Zsf ,ílData:

)

CORRESPONDENCIA INTERNA

Data:2510412019
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊttcn ItreRNI

Nova Santa Bárbara, 0710512019

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência
expedida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando o registro de
pÍeços eventual para contratação de empresa para prestaçáo de serviços de
oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, para que sejam tomadas todas as providências necessárias para a
abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

,,"h.,JI*,.

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

Nova Sanla Bárbara. Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL

oata: 0\loS I 2or1

NOVA SANTA BARBARA rl

ESTADo oo paRaNÁ

coRRESPoNDÊrucn rnrsRrua

Nova Santa Bárbara, 0710512019

De: Sêtor de Licitações

Para: Setor de Cotações

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha
com média de preços para abertura de processo licitatório para contratação de
serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Gonvivência e
Fortalecimento de Vínculos, conforme solicitação da Secretaria de assistência
Social, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cri naL Santos
icita

Recebido por:

Nor"\r.....i-o í' ú,-."".ty- Assinatura \-

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

Nova Santa Bárbara, Paraná-E-E-mail - lici nsh l' - w*.w.nsb.



EMPRESA PAULO ROBERTO MOREIRA-EPP
cNPJ 11.214.A4O I OOOL-73
Rua: João Henrique Jaqueta nolO,
Jardim dos Pioneiros
Email: paul_ozjr@hotmail.com
www.studioupcu rsos.com
Fone: (43) 991266165
Cornélio Procópio-Paraná

b
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Á pnererruu uNrcrpAl DE NovA sANre sÁngaRa:
Orçamento3

Cornélio Procópio, 15 de MAIO de 2019.
Orçamento Válido por 30 dias;

PAULO ROBERTO
GERENTE ADM

í0.

úü-7d
I

Item OÍicinas
Período de 12 meses

Qtde
carga

horária

Valor
Mensal

1 Oficina de esporte - habilitado em educação física. 08 horas
semanais

R$ í.472,00

OÍicina artesanato - certificação em artesanato em geral. í2 horas
semanais

R$ 1.920,00

Facilitador de oficinas - instrutor deverá ter formação no
magistério.

12 horas
semanais

R$ 1.920,00

04 horas
semanais

R$ í.200,00OÍicina cnrte e costura certiÍicação de corte e costura
industrial.

04 horas
semanais

R$ 1.200,00

R$ í.200,00OÍicina manicurê e pedicure - certiÍicação em manicure e
pedicure.

04 horas
semanais
08 horas
semanais

R$ 1.472,007 Oficina de informática - certificação em WORD, EXCEL, E
POWERPOINT

08 horas
semanals

R$ 1.472,00OÍicina auto maquiagem - certificação de maquiagem e
sobrancelhas.

8

08 horas
semanais

R$ í920,00o OÍicina guarda mirin - CertiÍicaçáo de guarda mirim,
bombeiro civil, educador social e magistério ou pedagogia.

10 horas
semanais

R$ í.850,00Oficina de música - certiÍicação de música,

UP

§

3.

4.

5. OÍicina corte e es@va - formaçáo técnica de cabelereiro.

6.

t

EPP
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Item

,l .Oficina de esporte - naol ritaão e,ii,'Ft,.uããd:

Qtde
cargai

horári
08 hora R$ 0,001;
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cina de música - certificação dg111ú sÇa,
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semanal
í 2 horas
sema nars

R$í 00,00

12 horas
sema na is

R$1:300,00

04 hora
semana
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R$1 0

08 hora
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RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO:
I

+-

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbarâ - Pr.

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

"COTAÇÁO DE PREÇO'

Item Oficinas
Periodo de í2 meses

Valor
Mensal

1 Oficina de esporte - habilitado em educação física. 08 horas
sêmanais

R91.3CI,oo

2 Oficina artesanato - certificação em artesanato em geral. 12 horas
semaneis

R.-s à.h,@

3 Facilitador de oficinas - instrutor deverá ter formação no
magistério.

12 horas
semanais

R.$ J Joc,oo

4 Oficina corte e costura ceÍificação de corte e costura
industrial.

Rs l.1g),oo

Oficina corte e escova - formação técnica de cabelereiro. 04 horas
9êmanais

«i 1."zoo,ôõ

6 OÍicina manicure e pedicure - certificação em manicure e
pedicure.

04 horas
semanais

Ê8 {. jcqoo

7 Oficina de informática - certificação em WORD, EXCEL, E

POWERPOINT
08 horas
semanais

RÊ j_.6co,@

8 OÍicina auto maquiagem - certificação de maquiagem e
sobrancelhas.

08 horas
semanais

Ê-ú 4.asqo

9 Oficina guarda mirin - Certificação de guarda mirim,
bombeiro civil, educador social e magistério ou pedagogia

08 horas
semanais

Ê$ 4 ?@,oo

10. Oficina de música - certificação de músca, 10 horas
semanais

K$ I zasa

Carimbo com CNPJ -
s0iltA REGIIÂ DOt tr*1955fç$63

§tlPJ: 11, 197.78í001r§
V

Assinatura - 7e""tô"

I

i

I
I-l
i

i

Dúa-zt lo slatg

o.., ÊJ€Í) ?e^Àq

\

cm.l.1a. 1 31. ?oa/ocnl
TELEFoNE (q 3)qqq3 l6tô{1
EMAIL ,t-<,.uà n r rt .,,r, -,-.,1* 

@ r..r"-, ; Íi. cozn

Qtde
carga

horária

04 horas
semanais

5.
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çã taçãoCota o Pre5 d se rvte d ofie nci asço

Item Oficinas Carga
Horária

Preço I -
c.A.F.C

U

Preço II -
Etudio Preço lll Média de

Preços

1

Oficina de esporte -
habilitado em
educaçâo ÍÍsica.

08 horas
semanai

S

1.200,00 1.472,00 1.300,00

2
Oficina artesanato -
certificação em
artesanato em geral

12 horas
semanai

S

1.300,00 1.920,00 1.400,00 1.540,00

J

Facilitador de oficinas
instrutor deverá ter

ma istério.
ção no

12 horas
semanai

s
1.300,00 1.920,00 1.200,00 1.473,33

Oficina corte e costura
certificação de corte e
costura industrial.

04 horas
semanai

S

900 1.200,00 1 .1 00,00 1.066,67

5
Oficina corte e escova

- formação técnica de
cabelereiro.

04 horas
semanai

s
1.200,00 1.200,00 1.100,00

b

Oficina manicure e
pedicure - certiÍicação
em manicure e
pedicure.

04 horas
semanai

s
900 1,200,00 1 .1 00,00 1.066,67

Oficina de informática
certificação em

RD, EXCEL, E
POWERPOINT

08 horas
semanai

S

í.400,00 1.472,00 1.600,00 í.490,67

I

OÍicina auto
maquiagem -
certificaçâo de
maquiagem e
sobrancelhas.

08 horas
semanai

S

1.200,00 1.472,00 1.250,00 1.307,33

1.806,67I 1.800,00 1.920,00 í.700,00

Oficina guarda mirin -
Certificação de guarda
mirim, bombeiro civil,
educador social e
magistério ou
pedagogia.

08 horas
semanai

S

1.324,00

900



a

10.
Oficina de música -
certificação de músca,

í0 horas
semanai

S

1.300,00 í.850,00 1.350,00 1.500,00

q

Nova Santa Bárbara, 21 de maio de 20í9.

-\ur- ú$ C úr^r4
-z Daniela Corsi Vicente

Responsável pela Cotação

ita



PREFEITURA MUNICIPA DE NOVA SANTA BÁRBARA
Sectetarin *tunicipat [e flssistência Sociaf

c.N.P.J. N.o 19.560.789/000í 63

Solicito alteração da Correspondência Interna no 03512019, enviada no dia
2510412019. que se refere à abeÍura de licitação de empresas para prestar serviços de
Oficinas no CRAS, no Espaço Conviver com Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vinculos,

(OBS: As oficinas prestam serviço de convivência para fortalecer os vinculos
familiares, também para comprimento de Medidas Sócio Educativas pare que o
menor infratoÍ possa ser inserido nos Grupos podendo assim cumprir medidas
de natureza Jurídica,)

Atenciosamente;

aiç:à-" .:'4s,.7.,- 2"'íí;à,:%;t
Se unrcl de Assistência Social

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 1 19 Centro cep 86250-000
Fone : (43 ) 3266-1 486 e-mail socialnsbpr@yúoo.com.br

Nova Santa Barbara-PR

Jo

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social
N" 080/2019

Para: Secretaria de Administração
Data:2610612019

Assunto: Solicitação de alteraÇão de Oficinas

Recebido: ?Data: t) I )

Oficina: Esporte, lnstrutor com Formação em Educação Física carga horária 08
horas semanais.
Oficina: Artesanato, curso de Artesanato em geral, com certificação em
artesanatos com carga horária semanal de 12 horas.
Oficina: Corte e Costura. lnstrutor habilitado com o Curso de Corte e Costura com
carga horária 04 horas semanais.
Oficina: Manicure e Pedicure. lnstrutor Habilitado com certificaçáo em Manicure e
Pedicure 4 horas semanais
Oficina: lnformática. lnstrutor Habilitado com certificaÉo em WORD, EXCEL E
POWER POINT . 08 horas Semanais
Oficina: Auto maquiagem. lnstrutor Habilitado com Certificado de Maquiagem e
Sobrancelhas, o curso será de 04 (quatro) horas semanais.
Oficina: Projeto Guarda Mirim:12 horas semanais certificação de Guarda Mirim,
Educador Social , Magistério ou Pedagogia.
Oficina: Música: lnstrutor com Certificado de Música 't2 horas semanais.

As oficinas estarão Vigente por 12 (doze) meses

^.1
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Cotação - Prestação de Serviço de Oficinas

Item Oficinas
Carga

Horária
Preço I -
c.A.F.C

Preço ll -
Etudio

Up
Preço lll

Média de
Preços

CARGA
HORÁRIA

cl N"
080/2019

1

Oficina de esporte -
habilitado em
educação física.

08 horas
semanai

S

1.200,00 1.472,00 í.300,00 1.324,00

1.324,00

Oficina artesanato -
certificaçâo em
artesanato em geral

12 horas
semanai 1.300,00 1.920,00 1.400,00 í.540,00

1.540,00

Oficina corte e costura
certificação de corte e
costura industrial.

04 horas
semanai

S

900 1.200,00 1 .1 00,00 1.066,67

't.066,67

'4
Oficina manicure e
pedicure - certificação
em manicure e
pedicure.

04 horas
sema nai

s
900 1.200,00 1 .100,00 í.066,67

1.066,67

1 Oficina de informática

- certificação em
WORD, EXCEL, E
POWERPOINT

08 horas
semanat

S

1.400,00 1.472,00 1.600,00 1.490,67

1.490,67

Cl

Oficina auto
maquiagem -
certificaçáo de
maquiagem e
sobrancelhas.

08 horas
semanai

S

1.200,00 1.472,00 1 250,00 1.307,33

653,67
t-\

)

2.

J.



) )

7

Oficina guarda mirin -
Certificação de guarda
mirim, bombeiro civil,
educador social e
magistério ou
pedagogia.

08 horas
semanai

s
1.800,00 1.920,00 1.700,00 í.806,67

2.710,00

8
Oficina de música -
certificação de músca,

1 0 horas
semanai

s
1.300,00 í.850,00 1.350,00 1.500,00

1.800,00

b§



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
l3

ESTADO DO PARANÁ

coRREspoNDÊrucn rHrenua

Nova Santa Bárbara, 2710612019

Para: DepaÉamento de Contabilidade

Senhorita Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para o registro de preços eventual para contratação de empresa para
prestação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, por um período de 12 (doze) meses, conforme
solicitação da Sra. Gíane Rodrigues da Costa Kondo, Secretária Municipal de
Assistência Social, num valor máximo de R$ 139.820,16 (cento e trinta e nove mil,
oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

na Lud dos Santos
Setor de Li çoes

E

Rua Walfledo Bittencouú de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, >< - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licita nsb. - wwrv.nsb.Dr. v.br

De: Setor de Licitações

Assunto: Registro de preços eventual para contratação de empresa para
prestação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vinculos.

ft!



PREFEITURA IVIUN ICIPAL

(--

Laurita
Contadora./CRC 045 6to-4

J'1NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊxcr^q. rxtBRNl

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa

Excelência em ãata de 27106/2019, informamos a existência de previsão de recursos

orçamenúrios para o registro de preços eventual para contratação de empresa para prestação

de serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e FoÍalecimento de

Vínculos, por um período de l2 (doze) meses, conforme solicitação da Sra. Giane Rodrigues

da Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência Social, num valor miiximo de R$

139.820,16 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3290;3300;3310; 3320;
3321;3330;3331;3332;
004 - Fundo Municipal do Idoso;
08.241.0420.2036 - Fundo Municipal da Pessoa ldosa;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3591.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara,27 dejunho de 2019.

Atenciosamente,

otrzà ampos

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, I43. 3266.8100, i):j - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - rvwrv.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 'l r,\

GORRESPONDÊruCIN IruTERruA

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2710612019

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Giane Rodrigues da
Costa Kondo, Secretária Municipal de Assistência Social, solicitando o registro de
preços eventual para contrataçâo de empresa para prestação de serviços de
oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vinculos, por um período de 12 (doze) meses, num valor máximo previsto de R$

139.820,16 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos)
e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsáo orçamentária
através da dotaçâo:

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 3290; 3300;
33í0; 3320; 3321; 3330; 3331; 3332;
004 - Fundo Municipal do ldoso;
08.241.0420.2036 - Fundo Municipal da Pessoa ldosa;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurÍdica; 3591.

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

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Ela e Cri Ludi

Setor de Li ES

Rua Walfredo BittencouÍ dc Moraes. 222 - Ccp. 86250-000 - Fone/let (0'll) 3266 8t00 - c.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60

E-mail: licrlacâo íl .nr.pov.br - Nova Santa Barbara - Paraná

dos Santos
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Por conta de tal inovação, o Decreto Federal 3.931/01 sofreu alteração em

seu art. 3', passando a vigorar da seguinte maneira:

Art. 3s A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de

concorrência ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis ne

8.666, de 21 de julho de 1993, e 10.520, de 17 de julho de 2002, e será

precedida de ampla pesquisa de mercado. (Redação dada pelo Decreto ns

4.342, de23.8.2002).

Em uma leitura desatenta, pode-se inferir que a escolha da modalidade

licitatória ficaria à mercê da discricionariedade do Administrador. Em

primeiro lugar, o Decreto não possuiforça normativa para prevalecer sobre

uma Lei Ordinária, leia-se Lei 8.666/93 e, em segundo lugar a interpretação

do texto citado não deve ser literal, mas sistêmica, observando todo o

arcabouço jurídico que trata do assunto, sopesando e situando o caso

concreto na órbita normativa correta.

A escolha da modalidade não á subsumida ao alvitre do Administrador, esta

escolha é ato vinculado ao arcabouço normativo, não podendo ele se eximir

de observá-lo, sob pena de responsabilidade.

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente sob o sistema

de registro de preços. As vantagens de sua utilização são enormes,

principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair inúmeros

licitantes, o que não ocorre, por exemplo, na modalidade convite. Com o

pregão, os licitantes têm a oportunidade de exaurirem suas propostas e, ao

final, vence o que conseguir cotar o menor preço.

t
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Diante das consideraçôes acima, por se tratar de uma

aquisição/contratação considerada comum, de serviços cuja escolha pode

ser feita tão somente com base nos preços ofertados, haja vista serem

comparáveis entre si e não necessitarem de avaliação minuciosa. São

encontrados facilmente no mercado.

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

forma presencial ou eletrônica, visando registro de preço.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento e

decisão à autoridade superior.

E o parecer.

Nova Santa Bárbara, 28 de junho de 2019.

en cken

Procuradora Ju rídica
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Tendo em vista, as informaçôes, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitaçâo sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n" 3]-12í,19, que tem
por objeto o registro de preços eventual para contratação de empresa para
prestação de serviços de oÍicineiros no Espaço Conviver - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, normatizaçáo de procedimentos
administraüvos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Lei Federal
n" 8.666, de2ll06l1993, Republicada em 06l07 11994, Decreto Federal n"
3.555 de O8lO8|2OOO, Decreto Federal n" 3.697, de 2lll2l2OOO e demais
legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O8O/2018, 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 ao Setor de Licitação para as
providencias necessárias.

Nova Santa Bárbara, 02l07 l2Ol9.

I'

Kondo
Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moruesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná

I
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AVTSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.O 31I2O1g

Processo Administrativo n.o 5512019

Objeto: Registro de preços eventual para contratação de
emprêsa para prestação de serviços de oficineiros no Espaço
Conviver - Serviço de Gonvivência e Fortalecimento de
Vínculos.

Tipo: Menor Preço - Por ltem.

Recebimento dos
22t07t2019.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

lnicio do Pregão:'Dia2210712019, às 14h00min

Preço Máximo: R$ í39.820,16 (cento e trinta e nove mil
oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura A/lunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencouri de Aloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 0310712019.

Marco A nio de Assis Nunes §rttsIrr_
Pregoeiro

Portaria n" 080/2018

nicr
ô p?

t1
t1

*

nro

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.pr.eov.br - **rv.nsb.pr.gov.br
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PREGÂO PRESENC]AL NO 31/2019 - SRP
Processo Administrativo n." 55/20í 9

Senhor licitante:

Visando possível comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada dê Edital,
abaixo, remetendo-o ao Setor de Licitações por meio do fax (43) 3266-8í00 ou para o e-
mail licitacao@nsb.pr.qov.br.

A Íalta de remessa do prêsentê Recibo de Retirada do Edital exime este Pregoeiro da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
informaçôes adicionais pertinentes ao certame licitatório.

n io de Assis Nunês
Pregoeiro

Portaria n' 080/20í I

1

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

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsh.pr.gov.br' - rwv'rv nsb'pr'gov bt'

'_..,í

ll*l
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PREGÃO PRESENCIAL NO 31/2019 - SRP
Processo Administrativo n.' 55/20Í 9

Objeto: Registro de preços para êventual contratação de empresa para prestação de
serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimênto
de Vínculos.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação e
deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pelo tel/ fax:

Carimbo Padronizado da Empresa

')

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

Nova Santa Bárbar a, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br' - rvwrv.nsb pr'gov'br

ll*i.,

aos I 12019.
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PREGÁO PRESENClAL NO 3íl2019 - SRP
Processo Administrativo n.' 55/20í 9

COM RESERVA DE COTA DE AÍÉ 25% ÍVINTE E CINCO POR CENTO)

2i

LtcrrAcÃo
PARA MICRO EMPRESA. MICROEMPR EENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE
PEOUENO PORTE. CONFORME PREVISA NO ARTIGO 48. DA LEI COMPLEMENTAR
'147t20't4.

ABERTURA DA LTCTTAÇAO

Abertura: Dia 221O712019, às 14h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às 13h30min, do dia 22107120'l.9.

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, através do Pregoeiro, designado pela

Portaria no 080/2018, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que realizará licitação, na
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, Por ltem, destinado ao recebimento
de propostas objetivando o REGISTRO DE PREçOS para eventual contrataçáo dos itens
relacionados no ANEXO l: Contratação de empresa para prestação de serviços de
oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal n.o 123/2006 e n'
14712014, Lei Federal n." 10.52012002, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n" 8.25012014,

Decreto Federal N" 3.555/00, Decreto Municipal no 04112009 e, no que couber, na Lei

Federal n.o 8.666/í 993.

A retirada deste Edital poderá ser feita na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BÁRBARA, no Departamento de Licitações, sito à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222
- Centro, Nova Santa Bárbara - Estado do Paraná, das 08:00 às 12:00 e das 't3:00 às
í7:00 horas, de segunda a sexta-íeira, Íone/fax (043) 3266-8100, ou ainda pelo email

licitacao@ nsb.or.qov.br ou através do site www. nsb. pr.qov. br

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somênte seráo prestados e

considerados quando solicitados por escrito ao Pregoeiro ou à Equipe de Apoio, até 02

(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitaÇão, endereçados ao e-mail:

licitacao nsb As respostas a todos os questionamentos (dúvidas our o

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

interessados

A sessão pública do Pregão Presencial será realizada no dia 2210712019, às 14h00min., no

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

Moraes, n' 222, Baino Centro, Nova Santa Bárbara - PR, e será conduzida pelo Pregoeiro e

sua equipe de apoio.

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual contratação

de empresa para prestação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço

de convivência e Fortalecimento de vínculos, conforme especificado no ANEXO l, que

intêgra o presente Edital.

3

Rua Walfredo Bittencouft de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paranâ - E - E-mail - í)nsb. r.
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'1.2- o Município de Nova santa Bárbara, não se obriga a contratar os itens relacionados dos
licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXo l, podendo até realizar
Iicitaçáo específica para contratar de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade
de condiçôes, o beneficiário do registro terá preferência, nos têrmos do art. 1S, § 4o, da Lei
no 8.666/93 e suas posteriores alterações.

a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitaçáo, conforme o disposto nos
respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabêlecidas no País e que satisfaçam as condiçôes deste Edital e seus
Anexos.

2.2. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

2.3. Náo poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

2.3.'1. No caso específico dos Lotes 1 e 2, a empresa que não seja microempresa ou
emprêsa de pequeno portê, conforme definição do art. 30 ê parágrafos da Lei
Complementar n.o 1 23106.

3. AS COTAS.DISTRIBUíDAS, CONFORME ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR N"
147t2014.

3.í. LOTES 1 e 2 - Destinado à participação exclusiva de empresas enquadradas como
Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, inclusive Microempreendedores
lndividuais e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, sem prejuízo da
participação na cota principal.

3.2. LOTES 3. 4. 5, 6, 7 e 8 - Destinado à participação de todos os interessados, inclusive
os que se enquadrem na condiÇão de "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte

- EPP" ou [Microempreendor lndividual - MEl" e que atuem no ramo de atividade referente
ao objeto licitado.

4.1

4. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
mentária:o

Dotações
Grupo da fonteConta

da
despes
a

Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Exercíci
oda
despes
a

Funcional programática

Do Exercício3290 02019 09. 002.08.244. 0400.2033
Do Exercício2019 3300 09 002.08.244 0400.2033 705 3.3.90.39.00 00
Do Exercício2019 3310 09.002.08.244.0400.2033 725 3.3.90.39.00.00

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao nsb T o\' - *rrw.ttsb.Dr.qot.bt

4

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

' 2. DAS CONDTçÔES DE PART|C|PAÇÃO
2.1. Poderáo participar desta LicitaÇáo: Lotes .t e 2. exclusivamente as Microemoresas e
Empresas de Pequeno Porte e Lotes 3. 4. 5. 6. 7 e 8. todos interessados no obieto
deste lote:

ls s so.ae.oo.oo
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5. DAS IMPUGNAçOES AO EDITAL
5.1. As impugnações ao presente edital poderão ser feitas ate as í7 horas do 2" (segundo)
dia útil anterior à data fixada para a realização da sessão pública do pregão, por qualquer
cidadão ou Iicitante.

5. 1.1. A impugnàção deverá ser apresentada por escrito, dirigida ao Pregoeiro, e conter o
nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a razáo
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-símile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00

às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao(@nsb. pr.qov. br
5.1.2. Caberá ao pregoeiro dêcidir sobrê a petiçáo no prazo de vinte e quatro (24) horas.

5.1.3- Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os

respectivos prazos legais.
5.í.4. Procedentes as razões da petiÇão de impugnação contra o ato convocatório, será

designada nova data para a realizaçáo do certame.

6. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1. O envelope No Oí - PROPOSTA DE PREÇOS e o ênvelope No 02 - HABILITAçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa

Bárbara - Estado do Paraná, até às í3h30min., do dia 22107120í9, contendo no anvêrso

destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

2019 3320 09. 002.08.244. 0400.2033 727 IS a.SO.SS.OO.OO Do Exercício
2019 3321 09.002.08.244.0400.2033 72s p.S.SO.aO OO OO Do Exercício
2019 3330 09.002.08.244.0400.2033 741 IS.a.SO.SS OO OO Do Exercício
2019 JJJ I 09.002.08.244.0400.2033 750 la.S.SO.aS.OO.OO Do Exercício
2019 JJJZ 09.o02.08.244.0400.2033 751 la.S.SO.aS.OO.OO Do Exercício
2019 ?Ão í 09. 004.08.241 . 0420.2036 747 lS.a.SO.SS.OO.OO Do Exercício

ENVELOPE N" 01 . PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N' 3í/20,19 - SRP

.2. Não será ace em uer hi a rtici a licita retard

considerad o estê. aouele o ueaDresentar os envelooes a o horário estabelêcido

ara a entre adosm com
Nova Santa Bárbara.

7. DO CREDENCIAMENTO

o representantê do licitante deverá apresentar, na sessão Pública, os documentos

rov r meio do tocolo Prefe Í M

7.1

Nova Santa Bárbara, Paraná - ,ã - E-mail - licitrcao lrns b. t' ov.b - wunv.nsb.pr.gov.bt'

l

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro. E! '13. 3266.8 I 00' tl - 86 250-000

ENVELOPE NO 02. HABILITAçAO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N'3í/2019. SRP
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necessários para a formulaÇão de propostas e para a prática de todos os demars atos
inerentes ao certame

7.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por
meio de PROCURAÇÃO ou TERMO DE CREDENCTAMENTO, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.

7.3. Na hipótese dos itens 7,1 ou 7.2, o representante deverá apresentar cópia do Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações da empresa
representada.

. Caso o Licitan nha reenchido os re uisitos dos sub-itens
haverá necess idade de aoresentar cóo do contrato social no envelope dea

Habilitação.

7.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a
aprêsentação, ao Pregoeiro, de documento que comprove sua identidade, para que
possibilite a confêrência dos dados com os documentos informados no documento de
credenciamento.

7.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que
cada um deles poderá representar apenas uma credênciada.
7.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

7.8. A não apresentaçáo, incorreção do documento dê credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificaÇão da sua proposta no
presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pelo Pregoeiro, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer maniíestação êm nome da mesma na

sessão do pregão, inclusive interpor recursos.

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

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO

V do presente Edital.

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

habilitação pode sêr Íirmada no início da sessáo pelo credenciado, adotando-se o modelo

constante do ANEXO V.

7.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representantê para a sessão, deverá incluir a

declaraçáo de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1 - Proposta de

Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

7.10. Conforme previstos na Lei Complementar no 123/06, as I/ICROEMPRESAS ou

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE devem apresentar a documentação comprobatória

dessa condição, através dos seguintes documêntos (Apresentação obrigatória para as

empresas participantes dos lotes de l_CÊ

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-rnail - licitaca r sLr I v.br - nsb t' OV

6

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.1266.8100, tr< - 86.250-000
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a) Certidão simplificadâ emitida e registrada pela respectiva Junta Comercial;
b) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, assinada pelo contador da empresa,
conforme modelo do ANEXO Xl do presente Edital.

7.11. Na hipótese de a licitante náo enviar representante para a sessão, deverá incluir a
documentaçáo comprobatória da condiÇão de Microempresa ou Empresa de pequeno porte,
no Envelope 1 - Proposta de Preço.

8. DA PROPOSTA
8.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo Il), o programa de preenchimento dê proposta (Anexo lll)
e as instruçôes para preenchimento de proposta (Anexo lV):

8.2. O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em PEN-DRIVE, preenchido
pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no
(Anêxo lV) e, obrigatoriamênte, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as
mesmas informações constantes na proposta impressa;

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

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í - PROPOSTA, com as mesmas
informações constantes na proposta gravada em CD, constando:

a) ldentificaçáo da empresa (Razão Social e lnscrição no Ít/F - CNPJ);

b) Número e modalidade da Licitação;

c) Descrição dos serviços cotados, conforme relação detalhada do objeto (Anexo l);

d) Preço ofertâdo, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este edital;
e) ComprovaÇão de capacitaÇão dos profissionais, conforme exigido no anexo I (Formação
nêcessária para prestação dos serviços);
í) Prazo de validade da proposta, que não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

g) Prazo de prestação dos serviços de no máximo 02 (dois) dias a partir da solicitação

emitida pelo Município;
h) Prazo de pagamento em até 30 dias após entrega da nota fiscal;

i) Data e assinatura do proponente.

8.4. A não apresentação do arquivo digital (PEN-DRIVE), se este estiver incompleto, ou

não for possível êfetivar a lêitura dos dados, implicará na desclassiÍicação da
proposta;
8.4.1. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazenado em mídia em bom estado,

bem acondicionada, para que não sofra danos;

8.4.2. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia

alternativa do arquivo digital;
8.4.3- 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 Íicarão a cargo

da futura Beneficiária da Ata;

,3
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8.4.4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que
êspecificações exigidas;
8.4.5. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível n
www.nsb. pr,qov. br. na guia Licitaçóes/Pregões, onde ta
disponíveis o Programa EsPropostas que disponibiliza o prêenc

8.4.6. A Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados
no ENVELOPE no 01;
8.4.7. Deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execução;
Forma de Pagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar
as informações sobre a qualidade e caractêrística dos serviços ofertados pelo licitante,
através de diligências ou vistorias ,n /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os
encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e
máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas
municipais, estâduâis e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais
custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l, necessários para

execuçáo dos serviços licitados.

9. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HAB|L|TAçÃO
9.1. No envelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (item í 0), os quais serão examinados pela Comissão de
Licitação.
9.1 .1 . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitaçáo fica condicionada à veriíicação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.
9.2. Documentos matriz/filial. Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pela execução dos serviços com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
9.2.1. Se o licltânte responsável pela execução dos serviços for à matriz, todos os

documentos deverão estar em nome da matriz.
9.2.2. Se o licitante responsável pela execução dos serviços íor à filial, todos os documentos

deveráo estar em nome desta.
9.3. Prazo de validade dos documentos:
9.3.1. A documentação exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão públlca deste Pregão Presencial.
9.3.2. Os documentos quê omitirem o prazo de validade serão considerados como válidos

pelo período de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

í0. DA HABILITAçAO:
10.í. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.'1.1. Prova dê regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de

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

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusivê os créditos

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

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

substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;

Ç

não se enquadrem nas

o endereço eletrônico
mbém encontram-se
himento da mesma;

,Q
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10.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentaÇão de Certidáo Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efêito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;
10. í .3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sedê da proponente, mediante apresentaÇão de Certidáo Negativa de Débito
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalênte do Município sede do
licitante na forma da lei;
10. 1 .4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTSí\
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Íornecido pela

Caixa Econômica Federal - CEF. I
10.'1.5. Prova de rnscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediante a ,--'
apresentação do comprovante de inscrição e de situaçáo cadastral emitida pela Secretaría
da Receita Federal do Brasil;
10.1 .6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante â Justiça do Trabalho, I
mediante a apresentação de Certldáo Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (CNDT),
nos termos do artigo 642-A da ConsolidaÇão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei 5.452, de 1o de maio de 1943.

1 0.2. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
'10.2."1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXX|ll do art. 7'
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o

inciso V do ar7.27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de
1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

10.2.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou -
contratar com o poder público, em qualquer de suas esÍeras, podendo ser utilizado o modelo

do ANEXO Vll.

10,2.3, Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
emitida pelo proponente, assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser

utilizado o modelo do ANEXO Vlll.

10.2.4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo

representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

í0.3. PARA COMPROVAçÃO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA;
10.3.í. Comprovação de aptidão através de no mínimo 01 (um) atêstâdo fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da

empresa quanto ao objeto da presente licitação. Não serão aceitos atestados de empresas
que pertençam ao mesmo grupo empresarial.

10.4. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no

13.726, é dispensada a exigência de:

10.4.1 . Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a

assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando êstê

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

documento;
10.4.2. Autenticaçâo de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a

9
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comparaÇão entrê o original e a cópia, atestar a autenticidade;
10.4.3. Juntada de documento pêssoal do usuário, que poderá sêr substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;

10.5. As certidõês e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em
originais ou fotocópias simples sujeitas à verificação da autênticidade no sítio
correspondênte.
10-6, As declarações emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.
1O.7. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em
desconformidade com o presentê edital implicará na inabilitação da licitante.
í0.8. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restriçáo.

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

í0.8.2. A não-regularização da documentaçáo, no prazo previsto acima, implicará
dêcadência do direito à contratação, sem prejuízo de aplicação das sançôes previstas neste
edital, sendo facultado ao Pregoeiro convocar o autor do menor lance seguinte aos já
convocados para apresentar sua documentação de habilitaÇão e, se necessário, observada
a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério
de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocâtório, ou revogar a licitação.
10.9. Para certidôes emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será considerado

o ptazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas emissões,

devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de habilitação.

'10.10. A regularidade exigida por ocasiáo da licitação devêrá manter-se na vigência da Ata

de Registro de Preços.

11. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
1í.í. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes

PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

1 1.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais

pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro declarará aberta â Sessão e anunciará as

empresas que apresentaram envelopes.

11.3. Em seguidà o Pregoeiro passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
7 - DO CREDENCIAMENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados

na declaração de que cumprem as condições de habilitação, subitem 7.9 deste Edital e

após, encaminhará os envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos

lacres e protocolos. 
l0
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11.4. Seráo abertos primeiramente os envêlopes contendo as propostas, ocasião em que
será procedida à verificação da sua conÍormidade com os requisitos estabelecidos neste
instrumento.

1í.5. A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

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

'1 1,6.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação.
11.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presênte à Sessáo do Pregão Presencial;
11.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N" 2 - HABILITAçÃO;
í1-6.4. O item relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificação,
pois poderão ser preenchidos parâ a autorização de Íornecimento.
11.6.5. Havêndo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o mênor.

1í.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

1'1.8- Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.

í 1.9. No curso da Sessão, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais

baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superior àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

11.10. Não havendo pelo menos três oíertas nas condições definidas no subitem 9.9,

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

'l í . 'l 1. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à

proposta de menor preço
11.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,

implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do Último preço

apresentado peló licitante, para efeito de ordenação das propostas.

í I .1 3. O êncerrâmento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

11.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as oÍertas de acordo com o

Pregão Presencial apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofêrtado, comparando-os com os preços estimados pela Administraçâo ou com os preços

praticados no mercado.

1.,
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í 1.15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliaçáo da aceitabilidâde do preço
proposto, aquêle que estiver acima do valor estimado pela administração.

1í.16. Sendo aceitável a proposta de Menor Preço oíertado, o Pregoeiro procederá à
abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO" Oo licitante que
apresentou a melhor propostâ, para verificação do atendimento das condições de habilitação
fixadas no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e
item í0 - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

'11.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

11.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 1 í. 17.

1 1 .20. Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de

menor preço vier a ser desclassiíicada ou inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

11.21. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pelo

Pregoeiro, sob a condiçáo de regularização da documentação, pâgamento ou parcelamento
do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 10.7 deste edital.

11.22. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitaçáo previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

11.25. Serão inabilitados os licitantês que não apresentarem a documentação em situaÇão

regular, conforme estabelecido no item 9 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAÇÃO e item 1O - DA HABILITAÇÃO, deste Edital.

declarada vencedora. deverá aoresentar s a D ro DOS ta com os valores devidamente

'l 'l .26.1 . Na recomposição final, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores

máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)

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

'1 '1.19. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo

à habilitaçáo do proponente, na ordem de classificaçáo, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao êdital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

í 1.26. No orazo de 0í íum) dia útil contados do encerramento da sessáo. a licitante

aiustados.

11.26.2. O descumprimento do contido no item anterior poderá sujeitar a licitante declarada
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vencedora a ter sua ad.judicaÇão prejudicada, sendo convocado para apresentação de
planilha o segundo colocado.

11.28. Havendo suspensão dos trabalhos, o Pregoeiro informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e Iocal em que serão reiniciados os trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por
meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que se
ausentaram após abertura da sessão.

11.29. 

^ 
Iicitante que tiver sua proposta desclassificada, e não maniíestar a intenção de

recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.

í í.30. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes No 2 - HABILITAçAO
apresentados pelos demais licitantes, até a execução definitiva dos serviços licitados. Após
inutilizará os mesmos.

11.31. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo

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

.t2. DA ADJUDTCAÇÁO E DA HOMOLOGAçAO
12.1. No julgamento das propostas, será considerada vêncedora a de Menor Preço, Por
Item, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes deste

Edital.

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

12-3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto

à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado e

posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

(!a2 a No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisáo quanto ao mesmo,

ser-rá o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara' para

os procedimentos de adjudicação e homologação.

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestâr, motivadamente, a intenção de

recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de

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

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo

Pregoeiro.
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11.27. Poderá o Pregoeiro, se assim entender necessário, suspender os trabalhos parâ
análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais
serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessão marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.
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13.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentaçáo das razóes do recurso,
ficando os demais licitantes desdê logo intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo{hes
assegurada vista imediata aos autos.

13.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pelo Pregoeiro serão conhecidos nos
termos do inciso Xvlll, do art. 4' da Lei n' 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamente ao Departamento de Licitações, e protocoladas na sede administrativa da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email

nsb ov.br e encaminhado por intermédio do Pregoeiro à autoridadeli r

competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.
"13.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidaçáo apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
13.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site
www.nsb Dr.qov.br

13.4. Da aplicaÇão das penalidades previstas neste Edital e na minuta da Ata de Registro de
Preços, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimaçáo.

14. DO REGISTRO DE PREÇOS
14.1. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade
competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes
mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (ANEXO Xll) pela Prefeitura e pelos

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

14.2. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, é necessário a empresa ter
participado do certame licitatório, ter sido classificada e ter apresentado sua proposta
final, como ato concreto, tendo em vista a realização de Pregão Presencial. Em caso de não

atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar

os demais licitantes na ordem de classificação, desde que ao mesmo preço e condições
da primeira colocada, sendo a execução dos serviços nas condiçóes previstas neste edital

e seus anexos.

14.3. A efetivaçáo da autorização de fornecimento se caracterizará pelo recebimento pelo

Íornecedor da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura.

14.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condações da Ata de

Registro de Preços, não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou nâo reduzir o

preço registrado quando esse se tornar superlor aqueles praticados no mercado.

14.5. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão soírer alteraçôes,

obedecidas às disposiçôes contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual

reduÇão daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens

registrados.

1-+
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14.6. No caso dé solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá
demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo
preço. Na análise da solicitação, dentre oulros critérios, a Prefeitura adotará, além de ampla
pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados
pelo Governo Federal.

14.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à epoca da realização deste
certamê licitatório.

'14.8. A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15
(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto
aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

15, DA VIGÊNCIA
15.1. O prazo de vigência da Ata dê Registro de Preços será de '12 (doze) meses, a

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

16. DO CONTRATO
16.1. Será dispensada a celebração do Contrato entre as partes, na forma do disposto no
parágrafo 40 do artigo 62 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 'Í993, passando a substituí-los
os seguintes instrumentos:
a) este Edital com seus anexos;
b) as Propostas de Preços;
c) as Notas de Empenho e;

d) a Ata de Registro de Preços.

16.2. Se o classificado para o item não apresentar situâção regular quando da emissão da

Nota de Empenho, ou recusar-se a cumprir o objeto adjudicado, será convocado outro

licitante, observada a ordem de classificação, para substituí-la em igual prazo e nas mesmas
condiÇões propostas, inclusive quanto aos preÇos, e assim sucessivamente, sem prejuízo da

aplicaçáo das sanções cabíveis previstas neste Edital.

17. DO PRAZO DE EXECUçÂO

17.1. O Wazo para início da prêstação do serviço é de 2 (dois) dias úteis, contados a partir

da autorizaçáo emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara-

18. DO LOCAL DA PRESTAçÃO DOS SERVIÇOS

18.1. Os serviços deverão serem prêstados no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e

Fortelecimento de Vínculos.

19. DO PAGAMENTO
19. 1 . Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediânte apresentaçáo da nota

fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
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inclusive os creditos tributários relativos às contribuiçôes sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágraÍo único do artigo 1í da Lei Federal n! 8.21211991, às contribuições
instituídas a título de substituiçáo, e às contribuições devidas, por lêi, a terceiros e
Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.
19.2. Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária
receptora do depósito, e/ou outros dados indispensáveis para a efêtivação do pagamento.

19.3. A Prefeitura poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou
nos termos deste Pregáo Presencial.

í9.4. Os pagamêntos só serão efetivados ao Beneficiário da Ata desde que ele
comprove, documentalmente, que realizou a remuneração de cada oficineiro, no
mínimo, no valor do piso de cada categoria profissional, em que, não havendo a

possibilidade de tal mensuração, o salário mínimo nacional será utilizado como
parâmetro.

'19.5. Nenhum pagamento será efetuado ao classificado enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correçáo monetária.

20. DO VALOR
20.1. O valor total estimado para esta licitação será de R$ í39.820,16 (cento e trinta e nove
mil, oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos), conforme Anexo l- Termo de
Referência.

2í. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
21.1. Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do certame, não

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

Registro de Preços, não cumprirem os prazos de execução, comportarem-se de modo

inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,

conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sançóes, a

critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação dos danos

causados à Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara pelo infrator:

| - lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência e anotação restritiva no Cadastro de Fornecedores;
lV - Multa de 1Oo/o (dez por cento) do valor estimado da contrataçáo, aplicada nas hipóteses

de inexecuçáo total ou parciâl das obrigações assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração Pública,

pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a Autoridade que aplicou a

penalidade.

Vl - Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

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

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

2'1.3. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso do atendimento, advir de caso

fortuito ou motivo de força maior.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, S 43.3266.8100, Li - 86.250-000
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21-4. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no
momento da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgáo ou
entidade usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso de
recusa do 1.o colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Í\ilulta de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou em
atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado da
contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não realizado pela
beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 05 (cinco) anos.
21.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o
contraditório e ampla defesa.
21.6. A aplicaçáo das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidadê de aplicação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas
e danos causados à Administração.

22. DAS DTSPOSIÇÕES FTNATS

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

22.2. Recomendam-se aos licitantes que estejam no local indicado no preâmbulo deste
edital, para a entrega dos envelopes e Sessão Pública do Pregão Presencial com

antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

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

direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

22.5. Só se iniciam ê vencem os prazos referidos no subitem 22.4 em dia de expediente
normal na Administração da Municipal.

22.6. Para agilizaçâo dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, os

licitantes farão constar em sua documentaÇão: endereço, número de fax e telefone, bem

como o nome da pessoa indicada para contatos.

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43 . 3266.8100, E - 86.250-000
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22.7. No interesse do Município, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou

indenização, poderá ser:
a) adiada a abertura da licitaÇão,

b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao dispositivo no § 4o do art. 21 da Lei

8.666/93.
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zs. sÃo PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL:
23.1. ANEXO l-Termo de Referência;
23.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;
23.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;
23.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;
23.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendímento aos requisitos de habilitação);
23.6- ANEXO Vl - Modelo de Declaraçáo Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor,
23.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaração de ldoneidade;
23.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
23.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento.
23.10- ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;
23. 1 1. ANEXO Xl - Modelo Declaração comprobatória de enquadramênto como
microempresa, empresa de pequeno portê ou microempreendedor individual;
23.'12. ANEXO Xll - Modelo de Ata de Registro de Preços;

24. DO FORO
24.1 . Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidas

oriundas desta licitação.
Nova Santa Bárbara, 0310712019.

c Kondo
P Municipal

Ma e ts Nunes
Pregoeiro

Portaria n' 080/2018

istência Social
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PREGÃO PRESENCIAL NO 3í/2019 - SRP

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

í. Do Objeto e Valor Máximo

í.í A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de
êmprêsa para prestação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme especificaçôes e quantitativos

abaixo relacionados.
í.2 O valor máximo global é de - R$ í39.820,í6 (cento e trinta ê nove mil, oitocentos e
vinte reais e dezesseis centavos).

ESPECIFICA OES DOS PRODUTOS / PRE O ESTIMADO:

Destinado à participação exclusiva de empresas enquadradas como Microempresas - ME e
Empresas de Pequeno Porte - EPP, inclusive Microempreendedores lndividuais e que atuem
no ramo de atividade referente ao objeto licitado, sem prejuízo da participação na cota
principal.

COTA DE 25%

Preço
máximo
total

Item Código
do
produto/
serviço

Nome do produlo/serviço Quantidade Unidade Preço
máximo

18.480,001 8038 Oficina Artesanato. Formação
necessária - Curso de
Artesanato em geral, com
certificado de curso em
artesanatos, com carga horária
de 12 horas semanais

12,OO MESES í.540,00

12.800,042 8041 Oíicina Corte e costura.
Formação necessária - Curso
de corte e costura industrial.
Carga horária 04 horas semanais

12,OO IVESES 1.066,67

31.280,04TOTAL DA COTA DE 25%

Destinado à participação de todos os interessados, inclusive os que se enquadrem na
condiçáo de "Microempresa - ME" ou "Empresa de Pequeno Porte - EPP" ou
"Microempreendor lndividual - MEl" e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto
licitado.

COTA PRINCIPAL

7.844,04IVESES 653,67J 8045 Oficina de auto maquiagem.
Formação necessária - Curso
de auto maquiagem e
sobrancêlhas. Carga horária de
4 horas semanais.

12,OO

l9
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2. Do PRAzo oe execuÇÃo
2.1. O prazo para início da prestação do serviço e de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da

autorização emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

3. DO LOCAL DA PRESTAÇÀO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços deverão serem prestados no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.

4. TNFORMAçoES ADTCTONATS

4.1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais rêgras estarão dispostas no Edital

de Licitação.

4 8036 OÍicina de Esporte Dança e
teatro. Formação necessária -
Curso de Educação Física,
carga horária de 08 horas
semanais

12,O0 ÍVIESES 1.324,OO 15.888,00

q 8044 Oficina de informática. Formação
necessária - Certificado de
informática (WORD, EXCEL E
POWER POINT). Carga horária
de 8 horas semanais

12,00 MESES 1.490,67 17.888,04

6 8043 Oficina de manicure e pedicure
Formação necessária -
Certificado de curso de
manicure ê pêdicure. Carga
horária de 4 horâs semanais.

12,OO [/ESES 1 066,67 12.800,04

7 8171 Oficina de música Formação
necessária - Certificado de
música. Carga horária de 12
hoias semanais.

12,O0 [/ESES 1.800,00 21 600,00

I 8046 Oficina Projeto Guarda Mirim.
Formação necessária - Curso
de Guarda Mirim, Curso de-
educador socíal, cêÉiÍicados de
Magistério ou pedagogia, com
carga horária de 12 (doze) horas
semanais.

12,00 ÍUESES 2.710,00 32.520,00

TOTAL DA COTA PRINCIPAL í 08.540,'l 2

TOTAL GERAL 't 39.820,16
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ANEXO II

EDITAL DE PREGÃo PRESENcIAL N.3íl20í9
ANEXO II _ ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP3í201g-ANEXO2-ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

2l
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ANEXO ilt

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 3í12019

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

o programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome.
SOFTWARE MEDIADOR UTILIZAOO PARA MONTAR PREGÃO

q?

t2
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Para as entregas de propostas pelos fornecedores foi desenvolvido um programa para o
preenchimento das mesmas. Na página oficlal do Município (www.nsb.or.qov.br), clique no
link Licitações.

qFêt tF 
^c 

TEt 
^q ^R^rYô 

aôÀnô EY irDt r]c D^D^ 
^ 

QtrEltrt\,l etrêlllnôq.

Após clique na modalidade licitatória deseiada e escolha o processo/objeto pretendido e
assim visualizar as principais informações referentes ao Edital e os arquivos que estaráo
disponíveis para Download.

Alguns dos arquivos disponíveis estâo compactados (arquivo ZIP) e/ou são
executáveis e não podem ser abertos pela lnternet. Orientamos aos
interessados que salvem todos os arquivos disponíveis no computador e,

após descompactá-los, utiliza-los.

Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF

com o

Nome Edital do Pregão Presencial n" 31/20í9.pdf, um arquivo executável com o nome

SOFTWARE MEDIAOOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO e um arquivo digital de
proposta com o nome PP3í20íg_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI, entre

outros que poderão ser disponibilizados.
Primeiramente acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e será aberta uma janela como a figura abaixo:

Clique no botão no canto superior direito e localize o arquivo
PP3í20íg_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI. Seráo liberadas as opç6es
para cadastramento dos dados da empresas e das propostas.

Arquivo de Proposlê Í=>

5.n., 10 dê r.n.i.o dê 2014 Equipl..o 5iícmar - wúe.equipl.no.<om.b

.ã Emirsão d. PEport.
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Clique no botão
janelâ:

S 0ados dojorneeedor no canto inferior esquerdo e abrirá a seguinte

..rod{éà'a,r,G&

-i--
,.- o+ói-Í-.-

os campos com (*) são de

e abrirá a janela:

Após o preenchimento dos câmpos, lembrando que

preenchimento obrigatório, clique no botão ÀJ EepÍesenlànte

Após o preenchimento dos campos, lembrando que os campos com (-) são de

preenchimento obrigatório, clique no botão tX r"*'a e voltará a tela anterior, após

clique no botão
janela:

Ái Quadro socêtÉrio para preenchimento dos sócios da empresa, abrirá a

e D.d@ do toÉôdo. §5/ lmpúni p{opo.t.

SêaÀ 1O d.]àô.iro cr. 2014 LiÉquipl.no sBt.m.r - tu,

Y:\PP«o1rl ANEXO2_ABQUIVO DIGITAL OE PBOPoSÍÂ esl

Êhlidôde Nr Licüôção
PÉÍêitúô Múicird dê |b;ryã 000053

Exêrcício Môdêrda.lê

2úl3 Prêsão Prêsmiôl

ETÀNOL COMUM
6A5OLINA COMUM
orEsEL s10

113.772_@
267.169_60

a6 üD_dl

Fryq9ç. "

i càmpos ôhÍis.lóíD.

Nare,o - Cd@ldiáro
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos com * são obrigatórios. Após
i..--'
t{

preencher, clique em i para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique

D
êm 

-. 
Os campos ficarão limpos para preenchimento dos novos dados

Após informado todos os sócios clique em

fl tta,'

O programa retornará para a tela abaixo para preenchimento dos produtos a serem cotados.
Selecione o Lote desejado. Esle procedimento deve ser repetido para cada lote desêjado.

/ CNPJ

'relEÍon. do conlôdôr

Tipo de 6rEo ou Íúç60 -

' .ampo5 obrig.tó.ics

Eü.'

N,imao' Co."dêtrsro

UF' CEP '

Dàt. do rcsisko ' NúÉo do Íàjslro '

CNPJ '

fi Dados dolornecedor ú 8,*. sopoa" tl !íçíimi FÍoposlô

Arqui?o de Proposta

5e*à, 10 d€Jandro dê 2014 Equiplano Si5temai - www.€quiplàno.com.br

<=r

Y:\PP«0'14_ANEXo 2_ABQ UlVo DIGITÀL DE PBoP0SÍA..esl

t,lEtE L SlLl

Produtos/s

Íipo dà euêção
Poí Lote

PÍe9o Máximo

133.??2.ú

267.169 m
36.0m.@

N! Lste

001

m2
m

Entidàde

PÍeleíuí. M'ríieipàl de lbiporã

N! LiclôÉo

0m5l
Erercício Modalidade

2013 Preqâo ftesênôid

NdÍE do Lote

EÍANOL COMUM

6Ê5OUNAqlMUM
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÂRANA

Clique na aba Produtos/Serviços e aparecerá a tela abaixo, com a opção de cadastrar a
marca/modelo (dispensado para contrataÇões de serviços) e o preço unitário de cada
produto.

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botáo Gravarproposta:

fl §ravar proposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a lanela:

IotêÍrlratíon

Após o preenchimento da proposta a mesma deverá ser impressa, clique no botão

. rll lmprimrt proposta
rmpnmrr proposla:

Para fechar o programa, clique no botão:
. 1.1

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex:

"PP3í20íg_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.esI") no PEN DRIVE, o qual
será apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato

com o Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr -
Fone (43) 3266-8í 14 ou no e-mail licitacao@nsb.pr.qov.br

Prê(o Tctal do Lotê

T€rça, 14 dê JànEiro d.201.{ Equiplàno SistÊmas - !vww.equiplàno.com.br VÊÍsào:1.1.33

Y:\FPOff 1-ANDO2_AÊQUM DIGITAL 0E PBoPOSTA-.esl

Preleituô Municipàl de lbipoÍã

Tipo d. agrÍôção

Nrllem No.ÍE

001 DtESELS.l0

002 DIESEL S,10

0ü0
PÍeço Totõl

0_00

0.00

qtdr. t,''A Êêç! uíIMâ Mõcô
I,m uN Ío.m.m
'1.ú uN 25.m0.m

N!Licitóção ExÉÍcício liodêlidàdÊ

00ú053 2013 P'esãú PíÊsenciôl

Entidade

Proport. Ireysdà .m Y:\PPIrIO1{-ÂNCXO2-ARQUIVO
OIGÍTAL DE P8O9OSTA.?51 !:lÕ

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail - licitacaoúDnsb nr.so\'-br - u'lrv.nsb.

26

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

f

E

:Y



PREFEITURA lvluNlCl PAL

NOVA SANTA BARBARA r{g
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE PLENo ATENDIMENTo Aos REQUISIToS DE HABILITAçÃO

Pregão Presencial N" 31/2019 - SRP

Prezados Senhores.'

inscrito no CNPJ
no-por intermédio de seu represenlante legal o (a) Sr.(a)

;1 , i""r",,;;"lil:l}: X,i"ff"J;;;;;,"q,,i*"" 0""r"ffi*ã;
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 4o da Lei Federal no í0.520, de 17 de julho de
2002.

Local e data, .

Assinaturâ
Empresa
Reprêsentante Legal
Cargo
RG

CPF

27
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VI

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO
DO MENOR (ART.70, tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 3í/2019 - SRP

Prezados Senhores

A empresa
por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado

(a) da Carteira de ldentidade no e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do ârt. 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 não emprêga
menor dê dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e náo emprega menor de

dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condiçáo de
aprendiz.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

inscrita no CNPJ sob no

or'.sov.br

l8

Rua Walfredo Biftencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.81
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NOVA SANTA BARBARA l9

A

ESTADo Do PARANÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAçÃO DE TDONETDADE

Pregão Presencial N'3í/20'19 - SRP

(empresa)..,.. estabelecida na

CNPJ sob no... ........, Declaro, sob pena da lei, que na quâlidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial No 3íl20í9 -
SRP, instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o poder publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Lêgal
Cargo
RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - É - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - u's's.nslr .Dr.qor'.br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARAIIÁ

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAçAO DE FATOS IMPEDITIVOS

Pregão Presencial N" 3'l/2019 - SRP

(empresa)..

inscrita no CNPJ sob no

,,7

A
na

estabelecida
no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pela PreÍeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presencial N" 3í/20í9 - SRP,

sob as penalidâdes legais, que não ocorreu fato supervenientê impeditivo de habilitar-
nos para a presente licitação.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Lêgal
Cargo
RG

CPF

i0

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, }i - 86.250-000
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a sêr apresentada fora do envelope)

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Pregâo Presencial N' 31/20'19 - SRP

A empresa com sede na _, CNPJ n.o

representada pelo (a) Sr.(a) CREDENCIA o (a) Sr.(a) _
(CARGO), portado(a) do R.G. no e C.P.F. no

. para represêntá-la perante o Município de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial N'3í/20í9 - SRP, para registro de preços
para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de oficineiros no
Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, podendo

formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive
interpor e dêsistir de recursos em todas as fases |icitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento:
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (estatuto ou contrato social em vigor);
c) Documento de ldentificação;

3l
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* NOVA SANTA BARBARA
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

_(nome da empresa)
ono

. inscrita no CNPJ sob
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr

(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 3í/20í9, da Prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de
assessoramento, de membros ou servidores vinculados âo Departamento de Finanças,
Compras e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

ü)

)_

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, F< - 86.250-000
Novâ Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.p!'.gov.br - wwlv.nsb.pr.gov.br
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DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Pregão Presencial N" 3112019 - SRP
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NOVA SANTA BARBARA
tsrmo oo plnllrÁ

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

DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial N" 31/20í 9 - SRP

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

...-....., esta enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Microempresa), bem como não êstá incluída nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Locâl e data,

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG
CPF

Assinatura
Nome completo

lnscrição no CRC

Contador(a) ou técnico(a) em contabilidade responsável

B4
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ANEXO Xil

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.O
<NUMEROCONTRATO>/<EXERCICIOCONTRATO> - PMNSB

REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N" 31/2019 - PMNSB

O frlUtttCÍptO OE NOVA SeNfa eÁRenRA, com personatidade jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob no 95.56 í .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa Bárbara - Paraná, CEP - 86250-000, representada
neste ato por seu Prefeito, Sr. Eric Kondo, R.G- ..., inscrito no CPF sob. o
no .................., doravante denominado Orgão Gerenciador, em conformidade com as Leis N'
10.520102, N' 8.666 de 21106/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal N' 3.555/00.
Decreto Municipal no 041/2009 do dia 04/09/2009, em face da classificação das propostas
apresentadas no Pregão Presencial N'31/2019 - SRP, homologada pelo Prefeito Municipal
RESOLVE registrar os prêços para eventual contratação de empresa para prestação de
serviços de oficineiros no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, conforme especiíicado, oferecido pela empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ sob no. <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com endereço à
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representada pelo Sr.
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>, inscrito no CPF sob no.

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>, RG n"
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denominada
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especificaçóes, os preços,

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto desta Ata o registro de preços, o registro de preços para eventual
contratação de empresa para prestação de serviços de oficineiros no Espaço Conviver

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme especificado no

ANEXO l, que integra o Edital de Pregão Presencial N" 31/2019 - PMNSB,

indepêndentemente de transcrição. O Orgão Gerenciador náo se obriga a contratar os

serviços relacionados dos licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no ANEXO

l, podendo alé realizar licitaÇão específica para contratar de um ou de mais itens, hipótese

em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos

do art. í5, § 4", da Lei n" 8.666/93, reafirmada no art. 70, do Decreto no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREçOS REGISTRADOS
<ITENS.CONTRATO#T>

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

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

Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - Iicitacaorânsb. Dr.g oY-br - rvurv-nsb t-. r'. br
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CLAÚSULA QUARTA - DA DoTAçÃo oRÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta Licitação correrão por contâ da seguinte dotaçáo
orçamentária: <DOTACOES. CONTRATO#T>

CLÁUSULA QUINTA. OA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da
assinatura do mesmo, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a
Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei
8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não se obriga a contratar os
serviços referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que câiba recurso
ou indenização de qualquer espécie às empresas beneficiárias, ou, cancelar a Ata, na
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
beneficiária, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

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

seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elêvação
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do objeto. A solicitaçáo dos
fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a
antecedência de 15 (quinze) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.

- por iniciativa do Órgáo Gerenciador, quando a vencedora.
- náo acêitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitaçâo ou qualificação técnica exigida no processo

licrtatório;

- por razões de interesse público, devidamentê motivadas e justificadas;

- náo cumprir as obrigaçóes decorrentes desta Ata de Registro de Preços,
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes
desta Ata de Registro de Preços,
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condiÇóes

êstabêlecidas nesta Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; A
comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos, será feita
pessoâlmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - 1v16v.n5!.p1.gov.br
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1

ct-Áusuun sÉlmn - DAs oBRtGAÇÕes oa BENEFtctÁRtA DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a:

Prestar os serviÇos adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no
Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado pelo Orgáo
Gerenciador, responsabilizando-se inteiramente pela execução inadequada. Manter-se
regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) nâ data do seu efetivo
pagamento.

CLÁUSULA oITAVA - DAs oBRIGAÇÕES Do MUNICíPIO
Caberá a Prefeitura:
- prestar as informaçôes e os esclarecimentos, atinentes aos serviços, que venham a ser
solicitado pelo Detentor da Ata;
- aprovar, quando necessário, o cronograma físico definitivo da execução dos serviços,
apresentado pelá licitante vencedora;
- rejeitar os serviços, prestados equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Órgão Gerenciador ou com as especificações constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO l.

CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAçÃO PARI EXECUÇÃO DOS SERVIçOS E
EMISSÃO DAS AUTORIZAÇOES DE EXECUçÃO

Os serviços objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,
pelo Orgão Gerenciador. A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitanie-

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo para início da prestação do serviço é de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da

autorização emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS
sERVrÇOS

Os serviços deverão serem prestados no Espaço Conviver - Serviço de Convivência e
Fortâlêcimênto de Vínculos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO PAGAMENTO

Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal

acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive

os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n! 8.21211991, às contribuiÇões instituídas a

título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de

Regularidade de Situação junto ao FGTS. Na existência de débitos junto aos órgãos citados,

a Prefeitura aguardará a regularizaçáo por parte da beneficiária da Ata, iniciando-se novo
prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara fará o
devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar da nota fiscal o nome do

banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito, e/ou outros dados
indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova Santa Bárbara poderá

36
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deduzir do montantê a pagar os valores correspondentes a multas, indenizaçôes, encargos,
tributos, etc., devidas pela licitante vencedora, previstos em lei ou nos termos do Pregão
Presencial n'3í/20't9 - PMNSB. Nenhum pagamento será efetuado a benefíciária da Ata
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉcIMA TERCEIRA _ DAs coNDIcoES GERAIS A SEREM ATENDIDAS

A beneficiária dâ Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Prêstar serviços de boa qualidade, conforme cotado em sua proposta de preços;
- Assumir inteira responsabilidade pela execuçáo do objeto, de acordo com as
especiÍicações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;
A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

- Executar os serviços nas condiçôes, no pÍeço e nos prazos constantes desta ata;
- Não contratar servidor pertencente ao quadro da Prefeitura, durante a execução dos
serviços.
- Não veicular publicidade acerca do objeto desta ata, salvo se houver prévia autorização da
Administração dâ Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durânte a execução da ata todas as condições de habilitação e qualificaÇão
exÍgidas na licitaçáo.
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Devidamente respeitante aos termos do edital do Pregão, especialmente ao que está
descrito item í 9.4.

cLÁusuLA DÉctMA QUARTA - DAS sANçoES ADMrNrsrRATtvAs
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou

cumulativamente, nas seguintes sançôes:
. Advertência;
o Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do contrato, em caso
de recusa do 1.o colocada do item em assinar a Ata de Registro de Preços;
. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento náo
reallzado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do direito dê participar de licitação e de fornecer à
Administraçáo Pública, por prazo de ate 05 (cinco) anos;

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

contraditório e ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, previstas em Lei, inclusrve responsabilizaÇão do fornecedor por eventuais perdas e
danos causados à AdministraÇão.
As importâncias relativas a multas seráo descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entrêtanto, conforme o caso processar-se a cobrança
judicialmente.
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