
0i
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
^,ffiffireNftG@6s eVj

P rocesso Administrativo n.o 5412020

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de
cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias
Municipais.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2111012020 às 09h29min do dia 04t11t2020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h30min às 09h59min
do dia 0411112020.
rNícro DA sESSÃo DE DtSpurA DE pREÇos: às
10h00min. do dia 0411112020.
LOCAL: www.bllcompras.com

DOTAÇÃO

Rua Walfredo Bittencourt de N4oraes, 222, Teiefone - 43 3266-8100 - C N P J N." 95.561.080/0001-60

E-mail: lic,racan rlrlb nr eo\.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

0
0

Dotações
Exercí
cio da
despes
a

Conta
da
despes
a

FuncionaÍ programática Fonte
de
recurs
o

Natúreza da'
ge.spesa

Grupo da fonte

2020 340 03.001 .04. 1 22.0060.2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 650 05.001 .1 5 122.0070.2009 0 3.3.90 30 00.00 Do Exercício
2020 660 05.001 .1 5.122.0070.2009 504 3 3.90.30 00 00 Do ExercÍcio
2020 1560 06.002 1 2.36í. 0210.2016 n 3.3.90.30 00.00 Do Exercício
2020 1570 06.002. í 2.361 0210.2016 103 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
2020 1580 06.002.1 2.361. 0210.2016 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 1590 06.002.1 2.361 0210.2016 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 1600 06 002 1 2.361.0210.2016 114 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 1930 06.003. 12.361 0250.2018 102 3.3.90.30.00 00 Do Exercicio
2020 2030 06.004. 1 2.365.0260.20 1 I 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2140 06 004. 1 2.365. 027 0.2020 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2150 06 004. 1 2.365. 027 0.2020 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2160 06.004.'1 2.365 027 0.2020 104 3.3.90.30 00.00 Do Exercício
2020 2170 06.004. 1 2.365. 027 0.2020 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2580 08.001.1 0.301 0320.2025 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2590 08 001.1 0.301.0320.2025 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

VALOR MAXIMO: R$ 36.305,97 (trinta e seis mil, trezentos e
cinco reais e noventa e sete centavos).

2020 2600 08.001 . 1 0. 301 . 0320.2025 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2960 08.002. 1 0.301.0360.2029 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2961 08.002. í 0.30'l .0360.2029 498 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3020 08 002.r 0.304.0370.2030 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3025 08.002.r 0 304.0370.2030 497 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3090 09.001 .08.244.0380.203í 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3300 09 002.08 244 0400.2033 n 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3310 09.002.08.244.0400.2033 705 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3330 09 002.08 244 0400.2033 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3510 09.003.08.243.04í 0.6034 n 3 3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3600 09.003.08.243.0430.2035 n 3 3.90.30.00.00 Do Exercício

Rua Walfredo BittencouÍ1de [.4oraes, 222, Telefone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/000'1-60

E-mail: ticitacaoansh.pr.Íror.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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#tPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Rua Walter Guimarães da Costa n" i 12. ú 4 33266.1222 C.N.P.f . N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: Dmnsb?onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL'NOÊMIA
BITTENCOURT CARNEIRO".

Rua: Walfredo Bittencourt Moraes No 1025, (43) 3266-11-75 - email:cmeinsbarbara@gmail.com
Nova Santa Bárbara - Pr.

âoRRESPONDÊNC,r'. WteAXn

*

DE: Centro Municipal de Educação lnÍantil "Noêmia BittencouÉ Carneiro" Data:1311O12020

ASSUNTO: Solicitação de Compra - Gás de Cozinha

PARA: Setor de Licitação
No 020/2020

Vimos através do presente, encaminhar a Vossa Senhona a Solicitação de Compras de Gás de

Cozinha, para Processo Licitatório por um período de 12 (doze) meses.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Sinori fipnciít Araz f,e Lhna

Diretora
Portaria no. 08712019

Recebido por:
Nome

l*-
Ass atura Data
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pREFEITURA MUNTcIpAL DE NovA sANTÀ nÁnrann

Rua Walter Guimarães da Costa n' 512. ú 43.1266.1222 C.N.P.J. N." 95.56t.080/000 t -60
E-mail: omnsb onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL'NOÊMIA
BITTENCOURT CARNEIRO".

Rua: Walfredo Bittencourt Moraes No 1025, (43) 3266-11-75 - email:cmeinsbarbara@gmail.com
Nova Santa Biirbara - Pr.

SOLICITACAO DE COMPRA

"Aquisição de Gás de Cozinha"

ESPECIFICAÇÓES DOS PRODUTOS

llsr!
1 Casco de botijáo de gás em cilindro P45, contendo 45 kg UN

2 Casco de botijáo de gás, contendo 'Í 3 kg UN

J Gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg 108 UN

4 Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 kg UN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Seqeuria *Lunicipof de i.ssistência Sociat
c.N.P.J. N.o í 9.560.7891000í 63

Solicito abertura de licitação para aquisicão de cascos de botiião de qás

de cozinha e recarqa de qás de cozinha para suprir as necessidades desta

secretaria por um perÍodo de 12 (doze) mêses, conforme especificações abaixo:

ITEM DESCRÍÇÃO DO ITEM Quantidade

2 Casco de botijão de gás, contendo 13 kg. 04

3 Gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg 50

f.i, an--rtcÀtÇtr--t,

05

-\Z)-
KEIZÁNY M o LIVEI RA sÁNros

Secretária Municipal de Assistência Social

Avenida Walter Guimarães da Cost4 n'512 - Centro cep 86250-000
Fone: (43) 3266-1486 e-mail socialnsbpr@yúoo.com.br

Nova Santa Barbara-PR

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social No 074t2020

Para: Secretaria de Adminiskação/Setor de Licitações Dala:1311012020

Assunto: Abertura de Licitação

RECEBI lAfgn: DATA

OÀ,^-i l'lf,o/t"zu
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NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Secretaria de Administração

No 226t2020

DATA: 14110120

ASSUNTO: Licitação de botijão gás

Encaminhamos a Vossa Senhoria a lista de gás para ser

licitado.

Atenciosamente,

Michel oares de Jesus

Secretária Municipal de Saúde

t',_,-).,2o
U

IRecebido por
0

J
Dataaturaome

flt:vt-lr 1o

Rua Antonio Joaquim Rodrigues no 623, A(43 266 8050) CNPJ no 08.854.896/0001-88 E-mail
saudensb(avahoo.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Secretaria Municipal de Saúde

ESPECTFICAÇÕeS OOS PRODUTOS

Item \lomedqsjod uto/ç!iú.iço LIaii!ád-.:;
1 Gás de cozinha, em botijão contendo í 3 kg 15 UN

Nova Santa Bárbara, í4 de outubro de2020

Michelel ares de Jesus Maria de Lourdes Pereira Almeidao
Secretaàá Municipal de Saúde Responsável pela licitaçâo

Rua Antonio Joaquim Rodígues n" 623, t(43 266 8050) CNPJ n" 08.854.8 96/0001-88 E-mail
saudensb@yahoo.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA N/UNICIPAL

ESTADO DO PARANA

* NOVA SANTA BARBARA
CORRESPONDÉNCIA INTERNA

Nova Sanla Bárbara, í4 de outubro de 2020

DE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

PARA: SETOR DE LICITAÇÔES

Venho por meio desta, encaminhar a previsão de gastos de gás de
cozinha, para o período de 12 (doze) meses, conÍorme anexo, para atender as
necessidades da Secretaria de Administração.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

\ ' '.-/

Wallison Matheus Sampaio
Secretário de Administração

\u) f 
L-'u

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mait licitacao@nsb or'gov br - w*rv-nsb v.br

/lo

Rua Walfiedo Binencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100. x - 86.250-000
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PREFEITURA IÚUNICIPAL 0$

NOVA SANTA BARBARA
ESIADO OO PARÀNÀ

ESPECTFTCAÇOeS OO PRODUTO

Gás de cozinha, em botijão contendo
í3 kg

08

2

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - tr - E-mail licitacao nsb ov r - wrvlv.nsb Dr. gov. br
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l[*r' NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL 7t /?7
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CORRESPOT.IOÊHCII INTERNA

DE. Secretaria de obras

,?

No 096/2020

Data:
13t10t2020

PARA: Setor de licitação

Em razão do Pregão Presencial n" 2512020 ter sido deserto,

mediante autorizaçáo desta secretaria, solicito reabertura de processo licitatório

para aquisição de 10 recargas de gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg,

para suprir as necessidades desta Secretaria por um período de í2 (Doze)

MESES

Atenciosamente

,,?.4r,--ttàt"on 
Lemes Gonçalves

Secretário de obras, trabalho e geÍação de empíegos

Rua Walfiedo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000

Recebido por
Nome

Lh- o5/
atura

Nova Santâ BáÍbarâ, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or-gov.br
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Escolo Âiunicipol Edson Gonçolves Polhono- EF

Ruo: Wolfredo Bittencourt de Moroas, 735 - Jordim Álto do Boo Visto
Novo Sonto Bárboro - PR

Fone/Foxz (43) 32óó-1195 - CEP: 86250-000
E-moil : emeqpnsb@hotmoíl.com

C

1

tl

C onnnspoNDÊNc rA INrpnN,q

De: ESCOU MUNICIPAL EOSOI.I GONCALVES PRURruO

N" 030/2020

Data:1411012020

Assurvro.' Usrn paaa Aaenruaa DE LtÇtrAÇAo

ôàe."nt" tem a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria lista para

aouisicáo de recarq a de qás de cozinha , para abertura de Licitação

Os referidos materiais serão usados na Escola Mun. Edson Gonçalves

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

Atenciosamente

".,-É,-

.)"/ i
_ 1\-/!L1\,!1.-

fiS

Adélia Madalena Cardoso Ferreira
Diretora - Portaria no 212019

OJ-^^, 15, t" t/,

DE LICITAÇÕESPana; S

Recebido poi:
ome Assinatura Data

()

t.
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PREFEITURA I!4UNlCl PAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

ESPECIFICAÇOES DOS PRODUTOS

AIOME

eSSINATURA

DATA

,'.+

i:+

$

-+

IteÍÍÍ,i:

UN1 Casco de botijão de gás em cilindro P45, contendo 45 kg

2 Casco de botijão de gás, contendo 13 kg UN

3 Gás de cozinha, em botijão contendo í 3 kg í0 UN

4 Gás de cozinha, em cilindro P45 contendo 45 kg 48 UN

tuig
áij;.:.ã

ll.
DEP.COMPRAS ATENDIDOSOLICITANTE SECRETARIO

Adélia Madalena
Cardoso Ferreira

Mírcilio da Silva
tl

Daiane Alves NF NO

,\;'l.n,r^'-.1 (L L

VALOR

ryo14t10t2020 L /7

E - E-mail licitaca sb -u*rr.ttsb-Drqor.br

1

Rua \\ alfredo BiÍencoun de Moraes no 222, Centro. E .13. 3266.8100. L< - 86.250-000 Nova Santa Bárbara Paraná

,,sl ,

/
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PREEEITI'R,A MT'NICIPÀI DE NOVÀ SAIiITÀ

Rua fralfredo Bittencourt de Moraes i" 222, I (43) 3266.8100
C.N.P.J. N." 9 5 . 5 6 1 . 0 8 0 / 0 0 0 1 - 6 0 Nova Santa Bárbara Perâná

Rua

Escor,À MrrN. !!ÀRrÀ oa concerçÃo KÀsEcKER
Walfredo Bittencourt de Moraes n" 760, 8 143) 3266.1498

E_maiI: escolanrckl3yah.lq.qom.!r - Nova Santa Bárbara - Paraná

CORRESPOÀIDEI\TC ÍA TNTERNA
0L8/2020N

DE: ESCOA MT NICIPAL MARÍA DA CONCEIÇAO K;ASECKER Data:L5/lO/2020

PÀRÀ: SECRETARIA DE ADMINÍSTRAÇÃO/ DPTO DE COWR,AS

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE COMPRÀ DE RECARGÀ OP CÁS E CASCOS DE BOTIJÃO DE 13
KILOS .

Vimos atraves da presente SOLICITAR a Vossa Senhoria a compra de gás de

cozinha de 13 kilos, cascos de botrjão, para a Escola Municipal Maria da Conceição

Kasecker.

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

Atenciosamente,

(o
ur s

Di'etot scoTa Mar a da conceição Kaseeker

Recebido por:
Datar

1-9 b,ie..
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PREFEITURA [/UNICIPAL

ESTADO DO PARANA

NOVA SANTA BARBARA

EsPEcrFrcAçÕEs Dos PRoDUToS

Item Nome do pÍod utolsewiço- 9: Unidade.
1 Casco de botijão de gás em cilindro P45, contendo 45 kg UN

2 Casco de botijão de gás, contendo 1 3 kg. 6 UN

Gás de cozinha, em botijão contendo 13 kg 60 UN

4 Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 kg UN

E - E-mail - licltactoír.nsb.pr.uov.br' - rr,rnr - n"sb. Dr, eor'- br

7

Rua Walfredo BinencouÍ de Moraes n'222, Centro t 41. 1266.8 100. g - 86.250-000 Nova Santa ElárbaÍa, Pâraná



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

IA (o

15

nazÃo soc
ENDEREÇO: 1 A
CNPJ: 06.33) . 3C9. úOo i.3e
TELEFoNE: lqg ) 3lg I ls oo
EMAIL: Sc.larCeft;s i,q . S. *tp»'uo Q úor,m;,'^'-

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

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

Email: com pras@nsb. pr.gov. br

coTAÇÃo DE PREÇO

üô.332,32$10001-36

Carimbo com CNFSO
;iETtr r.

sta Proen 4ç4,

Assinatura

Data - -3t 0

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n"222, Centro, I43.3266.8100, X- 86.250-000 Nova Santa

:iltêhi Í".,êaÉ;:#+a{**!t-timHí.§jÉff--{E-tú-3i}ffi 'd #ál{ç,,-qíi!aiio,
Gás de cozinha, em botiiáo contendo 13 Kg 1) uo1

l3o oo2 Casco de gás de cozinha contendo 1 3 Kg

3)o ac3 Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 Kg.

\s, oo4 Casco de boti;ão de gás de cozinha em cllindro P45,
Contendo 45 Kg.

Centro - CEP

Bárbara. Paraná - E - E-mai I - | ic itacaoú?nsb.puqqr,-br - rvrvrv.nsb.pr.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

RAZAO SOCIAL: *tr)nto àu fucn
ENDEREÇO:

8 J -8,1

B.e?

NOVA SANTA BARBARA
16

bçl J,

CNPJ:

TELEFONE:

EMAIL:

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.56 1.080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

Email : compras@nsb. pr.gov.br

COTAÇAO DE PREÇO

Carimbo com CNP

Assinatura -

15.293.438t0001-82

3à?-i5533H-",.,êo:1?m
ffDEo FERREiRÂ DA;USTA 1 220N'R, cEP 8ô270 o0c

'J0

s rloS / zoData -

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Ccntro, I 43. 3266.8100, [< - 86.250-000 N-ova Santa
sb.Dr'.gor,.br -

", 
ltéinr::,; ro

1 Gás de cozinha, em botijão contendo 13 Kg 9lc;,
2 Casco de gás de cozinha contendo 13 Kg lifr a
3 Gás de cozinha, em cilindro contendo 45 Kg 54ü,s-,
4 Casco de botijão de gás de cozinha em cilindro P45,

Contendo 45 Kg.
â) -4 '<15 eo

Bárbara, Paranà- E - E-mail- licitacao,àn ryu'ry.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
1?

RAZÃO

ENDER

CNPJ:

soct
EÇO:

L:

\3
j t0§\ 3

TELEFONE: Lb \, ),

EM a"---

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561 .080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 3266-81 00

Email: compras@nsb.pr.gov.br

COTAÇÃO DE PREÇO

Carimbo com CNPJ - 14 .s6,5..434lOOOí-30
,ICSÊ FERREIRA MEHDOtIIçA
.qv-M

Assinatu
tova Santâ Bríbara - PaÍaná

oata- S\. c1- A-D).-

Rua Wallredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000 Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacaorânsb.pr.gov.br - ll"lvrv.nsb.pl4qy=[

anôel Riba!,3Qs
- c,ÉP:8o.2+ÔOc

,i:iltê!tl.@ Íã;, . á*ffir-flôÍ o#tícíirq1§É.Á,rç*effiâr+ir'."'"r avaidi,rüriiariot
1 Gás de cozinha, em botijáo contendo 13 Kg. 'a zt''.)
2 Casco de gás de cozinha contendo 1 3 Kg I )ç'e J
l) Gás de cozinha, em cilrndro contendo 45 Kg ?ÇÇua*tr*=:e)
4 Casco de botijáo de gás de cozinha em cilindro P45,

Contendo 45 Kg. 7 ?ç.,,;



1E

Gás de cozinha, em botijão contendo 13

Kg
72,00 85,00 72,00 76,333331

130 í00 130
120

2

Casco de gás de cozinha contendo 13

Kg

Gás de cozinha, em cilindro contendo
45 Kg 310 340 299 316,3333aJ

490 245 349 361,3333
4

Casco de botijâo de gás de cozinha em
cilindro P45, contendo 45 kg
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PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊNcta tNteRrua

Nova Santa Bárbara, 1511012020

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçáo as correspondências
expedidas pelas Secretarias Municipais, solicitando o registro de preços para
eventual aquisiçáo de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de
cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, para que sejam
tomadas todas as providências necessárias para a abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

E Kondo
Prefe o Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná

\
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peReNÁ

coRREspoNDÊttcrl rruteRxa

Nova Santa Bárbara, 1511012020

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Registro de preços para eventual aquisição de cascos de botijão de
gás de cozinha e recarga de gás de cozinha.

Senhora Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotaçâo
orçamentária para o registro de preços para eventual aquisição de cascos de botijão
de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais, por um período de 12 (doze) meses, num valor máximo
previsto de R$ 36.305,97 (trinta e seis mil, trezentos e cinco reais e noventa e sete
centavos).

Sendo o que se apresenta paÍa o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cris uditk dos S ntos
Setor de Licitaçôes

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná -.E - E-mails- licitac v.br - wrvw.nsb.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊNcra rxrpnna

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência intema expedida por Vossa Excelência
em data de 15110/2020, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para o
registro de preços para eventual aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de
gás de cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, por um período de l2
(doze) meses, num valor miíximo previsto de RS 36.305,97 (trinta e seis mil, rrezentos e cinco
reais e noventa e sete centavos).

Outrossim, inÍbrmo que a Dotação Orçamentária é:

03 - Secretaria Municipal de Administração;
001 - Secretaria Municipal de Administração;
04.122.0060.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 340.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.00'7 0.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 650; 660.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - DepaÍamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.20 16 Manutenção do DepaÍamento Municipal de Educação/Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1560; 1570; 1580; 1590; I 600;
003 - Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361.0250.2018 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1930;
004 - CMEI Noêmia Bittencoun Cameiro;
12.365.0260.2019 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2030;
12.365.0270.2020 - Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Cameiro;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2140; 2150, 2160; 2170.

08 - Secretaria Municipal de Saúde;

001 - Fundo Municipal de Saúde;

I 0.301 .0320.2025 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2580;2590;2600.
002 Fundo Municipal de Saúde - PAB/SUS
10.301 .0360.2029 - Bloco de Assistência Farmacêutica;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2960;2961;
10.304.03 70.203 0 - Bloco de Vigilância em Saúde;

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3020:3025;

09 - Secretaria MunicipaI de Assistência Social:
001 - Secretaria Municipal de Assistência Social;

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8 100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - www.nsb.pr.gov.br



,?
€-

It*11
PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo peneNÁ

08.244.03 80.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3090;
002 Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3300; 3310; 3330;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0410.6034 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3510;
08 .243 .0430.2035 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo: 3600.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 15 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

Laurita de Souza Ca pos Almeida
Contadora,/CRC 04 096to-4

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes n'222, Cenfio,8 43.3266.8100,
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - u'n'rv.nsb pr.gov br

x - 86.250-000
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coRREspoNDÊucn rruteRrua

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1511012020

Prezada Senhora,

Em atençáo às correspondências expedidas pelas Secretarias
Municipais, solicitando o registro de preços para eventual aquisição de cascos de
botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades
por um período de 12 (doze) meses, num valor máximo previsto de R$ 36.305,97
(trinta e seis mil, trezentos e cinco reais e noventa e sete centavos) e informado pela
Divisão de Contabilidade da existência da previsão orçamentária através da
dotação:

03 - Secretaria Municipal de Administração;
00í - Secretaria Municipal de Administração;
04J22.0060.2006 - Manutençáo da Secretaria Municipal de Administração;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 340.

05 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
001 - Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Emprego;
15.122.0070.2009 - Manutenção da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de
Emprego;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 650; 660.

06 - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Departamento Municipal de Educação e Escolas;
12.361.0210.2016 - Manutençâo do Departamento Municipal de
Educaçáo/Escolas;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo, 1560; 1570; 1580; 1590; 1600;
003 - Ensino Fundamental - FUNDEB,
12.361.0250.2018 - Manutençâo do Ensino Fundamental - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1930;
004 - CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
12.365.0260.20í9 - Manutenção do Ensino lnfantil - FUNDEB;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2030;
12.365.0270.2020 - Manutençáo do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 21 40; 21 50: 2160; 217 0.

08 - Secretaria Municipal de Saúde;
001 - Fundo Municipal de Saúde;
10.301 .0320.2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2580; 2590; 2600.
002 - Fundo Municipal de Saúde - PAB/SUS
10.301 .0360.2029 - Bloco de Assistência Farmacêutica;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 2960; 2961;
10.304.0370.2030 - Bloco de Vigilância em Saúde;

Rua walfredo Binencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fa\ (011) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561 .080/0001 'ó0
D-mail: ltcitaclo:.lnlb.pl.qor'.br - Nova Santa Barbara - Paraná
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3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3020; 3025;

09 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
00'1 - Secretaria Municipal de Assistência Social;
08.244.0380.2031 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência
Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3090;
002 - Fundo Municipal de Assistência Social;
08.244.0400.2033 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3300; 3310; 3330;
003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
08.243.0410.6034 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 35í0;
08.243.0430.2035 - Manutenção do Conselho Tutelar;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 3600.

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

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C istina Lu do Santos
S tc itaçõe

a'Àaliredo Birtencouí de Moraes. 22 2 - Cep. 86250'000 - F'oneiFn'i (043)32 eottoo - C t't.p t. N.'95.561.080/0001-60
Ru

l-mail: licitac âor'., nsb.Dr ov.br - Nova Sanlâ Barbara _ Paraná
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PARECER JURiDICO ne 217 /2020

Assunto: Registro de Preço para aquisição de cascos de botijão de gás de

cozinha e recarga de gás de cozinha.

Solicitante: Setor de Licítação.

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

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório

a ser adotada para Registro de Preço para aquisição de cascos de botijão de

gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades de

toda as secreta rias municipais.

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

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

modernamente consagrada na Constituição da República Federativa do

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

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

contratados mediante processo de licítação pública...". O Registro de

Preços está previsto na Lei 8.666/93, art. 15, ll:

Art. 15. As compros, sempre que possível, deverão:

ll - ser processados otravés de sistemo de registro de preços;

O Decreto ns7.892, em seu art. 7s, assim prevê: A licitação para registro de

preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço,



,

PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA

nos termos da Lei ns 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos

termos da Lei nq 10.520, de2002, e será precedida de ampla pesquisa de

mercado.

Marçal Justen Filho em Comentários à Lei de Licitações e Contratos

Administrativos, (2008, p. 201) traz inclusive a distinção entre o Sistema de

Registro de Preços e a modalidade Pregão:

O pregõo é umo modalidode de licitoçõo, enquonto o registro de preços é

um sistema de controtoções. /sso significa que o pregão resulto num único

contrato (oinda que posso ter o execuçõo continuado), enquonto o registro

de preços propicia umo série de contratoções, respeitodos os quantitotivos

móximos e a observôncio do período de um ano. Dito de outro modo, o

pregão se exoL)re com umo único controtação, enquonto o registro de

preços dó oportunidode o tontas controtoções quontas Íorem possíveis (em

foce dos quontitotivos móximos licitodos e do prazo de volidode).

Já a Lei 70.520/02, que instituiu o pregão como.modalidade de licitação

para aquisição de bens e serviços comuns, previu em seu art. L1, a utilização

do registro de preços, desde que os entes fizessem tal prescrição em

regulamento específico, o que é feito, de maneira geral, por decreto.

Art. L1. As compros e controtoções de bens e serviços comuns, no ômbito

do união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quondo

efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no ort. 15 do Lei ne

8.666, de 21 de junho de 1993, poderõo adotor o modolidode de pregõo,

co nfo rme reg u I a me nto específico.
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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 nos

8.566, 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, de 23.8.2002).

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

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

de observá-lo, sob pena de responsabilidade.

O pregão e 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.

Diante das considerações acima, por se tratar de um aquisíção considerada

comum, de produtos 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.
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Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo

decisão à autoridade superior.

É o parecer.

Nova Santa Bárbara, 19 de outubro de 2020.

a conventencta e

encaminhamento e

€armen Cort
,í ^J l-.,^\_,,

ez Wilcken

Procuradora Ju rídica
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providencias necessárias.

Nova Santa Bár , 19 I tO l2O2O'lI

c Kond.o
Pre ito Municipal

é€"
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ao Setor de Licitação para as

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃo pf,ptRÔItlCo no 3312O2O, que tem
por objeto o registro de preços para eventual aquisiçáo de cascos de botijào
de gás de cozrnlna e recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades
das Secretarias Municipais, normatização de procedimentos administrativos,
consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área, de conformidade
com a Lei Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OO2, Ler Federal n" 8.666, de
2\10611993, Republicada em 06107 11994, Decreto Federal n" 3.555 de
OB I 08 /2OOO, Decreto Federal n" 3.697 , de 2l / 12 /2OO0 e demais legislaçôes
pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" OOSI2O2O, nomeando o
Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitação seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
para que seja data a devida publicidade.

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222. Centro, 8 43. 3266.8100, r)i - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná

I
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CORRESPONDÊIICIN IUTERruA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1911012020

Prezada Senhora,

Solicito análise jurídica do edital e minuta da ata de registro
de preço do Pregão Eletrônico n" 3312020, cujo objeto é o registro de preços para
eventual aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de
cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, em atendimento
ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n" 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine uditk dos ntos
Setor de Licitações

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 32ó6.8100 E - 86.250-000 Nova Santa Bárbara,
Paraná - -B - E-mails - liqiIêçaoí?lnsb.pr.eov.br - wrvu'.nsb.pr.qov.br
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Processo Adm inistrativo ne 054/2020

Pregâo Eletrônico ns 033/2020

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de cascos de botijão de gás

de cozinha e recarga de gás de cozinha.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURIDICO

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

licitatório Pregão Eletrônico ne 033/2020, o qual tem por objeto Registro de

Preços para eventual aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga

de gás de cozin ha.

O pregão é regido pela Lei np 70.520 12002, o Decreto ne 3.555/2000, o Decreto

ns 5.450/2005 [poro pregão no formoto eletrônico] e, subsidiariamente, a Lei ne

8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art.3e da Lei ns ]0.52O l2OO2, que assim dispõe:

| - a autorldade competente justificará a necessidade de contratação e definirá

o ob.ieto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das

propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive

com fixação dos prazos para fornecimento;

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

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a

competição;
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lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definiçôes referidas

no inciso ldeste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais

estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade

promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados, e

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

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja

atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise

de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a

adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

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

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

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

Administração.

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

volume, contendo a solicitação das secretarias municipais, no entanto sem

justificativa do consumo em razão da quantidade solicitada, que por cautela

esse jurídico sempre entende por conveniente. Após o departamento

competente procedeu a pesquisa de preços, a fim de formar diante do que

determina a legislação, parâmetros para compor os preços máximos dos

produtos a serem adquiridos e da despesa total.

O setor contábil indicou dotação orçamentária para fazer frente a despesa

pretendida, a procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a ser

adotada, no caso pregão seja em sua forma presencial ou eletrônica e

finalmente a autoridade competente determinou a continuidade do processo e

elaboração do edital convocatório, na modalidade pregão eletrônico.
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Denota-se que a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ns 70.52O|2OO2, do

Decreto ns 3.555/2000 e, subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

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

observa ilegalidade ou irregularidade insanáveis quanto ao procedimento,

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

de preço aprovada por esta Procuradoria Jurídica.

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

jurídicas observadas no edital, com seus anexos, nos termos do art. 10, § 1e, da

Lei nq 10.480/2002, c/c o parágrafo único do art. 38 da Lei ns 8.666/93. Não se

incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos técnicos

pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária,

cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade

competente pela Administração Direta Municipal.

É o parecer.

Atenciosamente

Nova Santa Bárbara,20 de outubro de 2020

Carmen Cortez Wilcken

Procuradoria Jurídlca
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Avrso oe lrcrraçÃo
pRecÃo elerRôuGo n.o 3tt2ozo

Processo Administrativo n." 5412020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cascos
de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para
suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

Tipo: Ít/enor Preço, Por ltem

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
2'111012020 às 09h29min do dia 0411112020.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h30min às 09h59min do
dia 041'1112020.

tNÍcto DA sESSÃo DE DlspurA DE pREços: às í0h00min.
do dia 0411112020.

LOCAL: www.bllcompras.com

Preço Máximo: R$ 36.305,97 (trinta e seis
cinco reais e noventa e sete centavos).

mil, trezentos e

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

Nova Santa Bárbara, 2011012020.

Mônica Maria Proenç
pre

Portaria

a Martins da Co
goeira
n'005/2020

nce e ova

?J 5.55 1.01r

o Ed li,
I
_) cIô..
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Rua Wallredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, ri -

Nova Santa Bárbara. Paraná- E - E-mails Iicitacao@nsb.pr.eov.br - rvurv.rsb.pr.qor,.br
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 33/2020 - SRP
Processo Administrativo n." 5412020

Senhor licitante:

Visando possível comunicação Íutura entre a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
e a sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital,
abaixo, remetêndo-o ao Setor de Licitações por meio do e-ma il licitacao@nsb.or.oov.br.

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

Mônica Maria Proença rtins da Conceição
Pregoeira

Portaria n" 00512020

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Cerrtro, 8 43. 3266.8100, E - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail licitacaoíânsb.pr,sov. br - rvrvrv.nsb.ur.gov. bt'
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 33/2020 - SRP
Processo Administrativo n." 5412020

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de cascos de botijão de gás de
cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias
Municipais.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

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

, aos I t2020

Carimbo Padronizado da Empresa

2
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EDITAL oe pRrcÃo elerRôxtco No 33/2020 - sRp

!.! I

Processo Administrativo n." 54l2O2O

IrcrracÃo Excr-ustvA pARA MtcRoEMpREsA E EMpRESA DE pEeuENo poRTE
E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) (LC 147120141.

O MUNICIPIO DE NOVA SnNtA AÁRgaRA, Estado do Paraná, através da Pregoeira,
designada pela Portaria no 00512020, torna público, para o conhecimênto dos interessados,
que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO elefRÔNtCO, do tipo MENOR
PREÇO, POR ITEM (lote), destinado ao recebimento de propostas objetivando o
REGISTRO DE PREÇOS dos itens relacionado no ANEXO 0í do edital para eventual
aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para

suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

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

12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.o 10.52012O02, Decreto Federal n.o 7.89212013 e n"

8.25012014, Decreto Federal N" 3.555/00 e N' 5.450/2005, Decreto Municipal no 041/2009,
Decreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019 e, no que couber, a Lei Federal no 8.666, de

2í de junho de 1993, com as alteraÇões posteriores.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 2111012O20 às 09h29min do
dia 0411112020.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h30min às 09h59min do diaO4l11l2O20.
INíC|O DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às í0h00mln. do diaMl11l2020.
LOCAL: www.bllcompras.com

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

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

para eventual aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de

cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, conforme descrito no

Anexo 01 do edital.

Compóem este Edital os seguintes anexos

ANEXO 01

ANEXO 02

ANEXO 03
ANEXO 04

ANEXO 05

ANEXO 06

ANEXO 07

ANEXO 08

ANEXO 09

Termo de Referência;

Minuta da Ata de Registro de Preços;
Exigências para Habilitação;
Modelo de Declaração de ldoneidade;

Modelo de declaração de fato superveniente impeditivo de habilitaçáo;

Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da

empresa empregadora;
Modelo declaração de não parentesco;

Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributaÇão de
Micro empresa ou empresa de pequeno porte;

Modelo de carta proposta para fornecimento do objeto do Edital;

3
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas
fases através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitaçôes) da Bolsa de
Licitaçôes e Leilôes do Brasil.

Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nova Santa Bárbara,
denominada Pregoeira, mediante a rnserção e monitoramento de dados gerados ou
transferrdos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa
de Licitações e Leilóes do Brasil. (www.bllcomoras.com).

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

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

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

3. CONDrÇÕES PARA PARTTCTPAÇÃO

3.1. Esta licitacão é exclusiva ara articioe o de MicroemDresas ÍME). Emoresas deo D

.É-

It-Qr NOVA SANTA BARBARA
9C
tJ i'

1

1.1

12

'1 .3

Peoueno Porte íEPPI e/ou Microemo reendedor lndividual (MEl), qualificadas
como tais rles termos do artiqo 30 da Lei Complementar n.o 12312006. com as
alteracões da Lei Com lementar n.o 14712014.

Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentaÇão exigida para o respectivo cadastramento lunto a Bolsa de LicrtaÇões e
Leilões do Brasil;

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

34 Não poderá participar da licitaÇão a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, Iiquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou
declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

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

3.6 A participaÇáo no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscriÇão e
credenciamento do licitante, até o hmite de horário previsto, e inserç ão no sistema
do valor inicial do lote

3.7 O custo de operacionalizaÇão e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente
aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela
fornecida emitida pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll, da Lei no

10.520t2002.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, 8 13. 3266.81 00. :'l - 86.250-000
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REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
O certame será conduzido pela pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que
terá, em especÍal, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance

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

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

aplicação de penalidades previstas na legislaçáo.

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇOES DA BOLSA DE LICITAÇOES E
LEILÕES DO BRASIL

4) As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadâs deverão nomear através do
instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em quaiquer corretora
de mercadorias associada à Bolsa de LicitaÇóes e Leilóes do Brasrl, ou pela própria
Bolsa de LicitaÇões e Leilóes do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de
preÇos e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras do site:
www.bllcompras,com

A participação do licitante no Pregáo eletrônico se dará por meio de corretora
contratada para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitaçáo e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.

5.4 Poderão participar da presente Licitação pessoas que atuem no ramo pertinente
ao objeto da presente licitação e que atendam a todas as condiçôes exigidas na
Lei no 10.520/02, na Lei no 8.666/93, Lei Complementar n" 12312O06 e Lei
Complementar n" 14712O14 - Exclusivo ME/EPP.

5.5 O acesso do operador ao pregáo, para efeito de encaminhamento de proposta de
preÇo e lances sucessivos de preços, em nome do licrtante, somente se dará
mediante prévia definição de senha privativa.

A chave de identificação e a senha dos operadores poderáo ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado
ou por iniciativa da Bolsa de LicitaÇões e Leilões do Brasil;

4.1

5.
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5.7 E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a
Bolsa de Licitaçôes e Leilôes do Brasil a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

5.8 o credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos preticados e a presunção de
capacrdade técnica para realizaçáo das transaçóes inerentes ao pregão eletrônico;

6 PARTICIPAÇÃO
A participaçáo no Pregáo Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal
e intransferível do representante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mercadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limtte estabelecidos.

b.v

6.10 Caberá ao fornecedor acompanhar as operaÇões no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregâo, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconexão do seu representante;

b.tt Qualquer dúvida em relaçáo ao acesso no sistema operacional, poderá ser
esclarecida pelos números (41) 99895-71991 99215-91531 99946-2689/ 3097-4600,
e-mail. contato@bll. orq. br, ou através de uma corretora de mercadorras associada

NOVA SANTA BARBARA

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES

A abertura da presente licitaÇão dar-se-á em sessáo pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

A Pregoeira verrficará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especifrcaçóes técnicas
exigidas no Termo de Referência.

Também será desclassificada a proposla que identifique o citante.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

A não desclassificação da proposta náo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira
e os licitantes.

lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eleÍônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento
e do valor consignado no registro.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, :.i- - 86.250-000
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O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item.

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

o licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

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

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

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

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

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automáttca pelo sistema,
poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecuçáo do melhor preço.

Náo seráo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

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

No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo
superior a dez minulos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicaçáo do fato pela Pregoeira aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgaçáo.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, por item, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial O sistema
identiíicará em coluna próprra as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC no í23, de 2006, regulamentada pelo

Decreto no 8.538, de 2015.

Nessas condiÇões, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
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que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classrficada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação
ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre
as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate será
aquele previsto no art. 3o, § 20, da Lei no 8.666, de '1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

No pais;

Por empresas brasileiras;

Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

País;

Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislaÇáo.

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá
encaminhar, pelo sistema eleÍônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

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

demais licitantes.

A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três)
horas, envre a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação

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

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

Após a negociaÇão do preÇo, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento

da proposta.
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DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 70 e no s go do art. 26 do Decreto n.o
10.024t2019.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preÇo máximo fixado (Acórdão no 145512018 -TCU , plenário), ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.

Considera-se inexequível a proposta que apresente preÇos global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mÍnimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalaÇões de propriedade do próprio citante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita;

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessáo pública para a realtzação de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob
pena de não aceitação da proposta.

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

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

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
íabricante e procedência, além de outras informaçóes pertinentes, a exemplo de

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem preluízo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitaÇão da proposta.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

nova data e horário para a sua continuidade.

A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de

melhor preço, vedada a negociaçáo em condiçóes diversas das previstas neste

Edital.

Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à
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subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

Encerrada a análise quanto à aceilação da proposta, a pregoeira venficará a
habilitaÇão do licitante, observado o disposto neste Edital.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

A proposta íinal do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
03 (três) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

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

Conter a indicaÇão do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
íins de pagamento.

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

o2 Todas as especificaçóes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vrnculam a Contratada.

Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unttário em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 50 da Lei n" 8.666/93).

Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preÇo global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos
por extenso, prevalecerão estes últimos.

A oferta deverá ser Íirme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,

sem conter alternativas de preÇo ou de qualquer outra condição que induza o

julgamento a mais de um resultado, sob pena de dàsclassificação.

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

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que

estabeleÇa vínculo à proposta de outro licitante.

DO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS

A proposta origrnal e os documentos relativos à habilitaçáo exigidos no anexo 03,

9.4

9.4.t

9.5

9.b

10.

101
deverão ser encaminhados no Drazo máximo dê 03 três) dias úteis , contados da

data da sessão pública virtual, para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Setor de LicitaÇões, localizada na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro

- Nova Santa Bárbara - PR - CEP - 86250-000. O não cumprimento do referido
prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se
assim, para a segunda colocada.

HABILITAçÃO
Conforme ANEXO 03.

11.

11 1

Nova Santa Bárbara- Paraná - .E - E-rnail lic itacaor2rsb.pr. qor'. br - rvrr u,.nsh.nr.gov. br
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12.2

ES TPDO DO FARANA

DOS RECURSOS

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

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

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

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

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de entáo, o prazo de 03 (três)
dias para apresentar as razôes, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões tambem pelo
sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à deÍesa de seus interesses.

O acolhimento do recurso invalda tão somente os atos insuscetívets de
aproveitamento.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

t2.2.1

12.3.

12.4.

12.5.

I z_o.

1 3.1

l3.l.l

li.l.2

13.2.

13.2. I

A sessão pública poderá ser reaberta:

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

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própna sessão
pública, situaÇão em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitaÇão do preÇo melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1" da LC

no 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deveráo ser convocados para acompanhar a

sessão reaberta.

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

14.
14 1

DA ADJUDICAÇAO E DA HOMOLOGAÇAO
o objeto deste PREGÃO ELETRÔN|CO será adjudicado ao lrcrtante cuja proposta for
considerada vencedora.

14.2. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestaçáo dos licitantes

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266-8100. Ii - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - Q - E-rnail - licitacaoálnsb.pr.gov.br'- rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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quanto à intenÇão de interposição de recurso, a pregoeira adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homorogação do processo ao prefeito Municipar.

14.3. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,
será o resultado da licitação submetrdo ao prefeito Municipal de Nova santa Bárbara,
para os procedimentos de adjudicação e homologação.

PREFEITURA lvlul.,llCt PAL

NOVA SANTA BARBARA

DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇOES DE ENTREGA DO OBJETO
A entrega será parcelada, em quantrdades variadas, conforme a necessidade e
disponibilidade orçamentána da Prefeitura Municipal de Nova santa Bárbara, com
pêzo pa.a entrega dos objetos de ate 0S (cinco) dias úteis, contados a partir da
emissáo da solicitaÇão de íornecimento pelo Departamênto de compras da irefeitura
Municipal de Nova santa Bárbara. caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será
imediatamente solicitada à entrega para o próxrmo fornecedor classificado, cabendo ao
licitante inadrmplente as sanÇôes previstas na legislaçáo e neste edital.

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas
solicitações de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com
seguro, frete, carga e descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a prefeitura
Municipal de Nova Santa Bárbara isenta de qualsquer responsabi dades.

PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, 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 creditos tributáflos federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às
contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo
'1 í da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuiçóes instituidas a título de substituição,
e às contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de
Situação junto ao FGTS;

16.2 Dotaçõesorçamentárias

í5.
15.1

16.

1 6.1

15.2

Dotações
Exercíci
oda .

despés
â:

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte -',

de:.
recurso.

Natureza da

2020 340 03.o01.04. 122.0060.2006 0 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
2020 650 05.001. 1 5. 1 22.0070.2009 0 3.3.90.30.00 00 Do Exercício
2020 660 05.00í .15. í 22.0070.2009 504 3.3.90.30 00 00 Do Exercício
2020 1560 06.002. 1 2.361.0210.2016 0 3390300000 Do Exercício
2020 1570 06 002. í 2.361 .0210.2016 103 3.3.90.30 00.00 Do Exercício
2020 1580 06.002. 1 2.361.0210.2016 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 1590 06.002.1 2.36í.0210.2016 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 1600 06 002. 1 2.361 .0210.2016 114 3.3.90.30.00.00 Do ExercÍcio
2020 1930 06.003 1 2.361.0250.2018 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 2030 06 004. 1 2.365.0260 2019 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 2140 06.004 1 2.365.0270.2020 U 3.3.90.30.00 00 Do Exercício

2020 2150 06. 004. 1 2.365. 027 0.2020 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

Rua Walfredo Bittencourt de Molaes no 222, Centro, El 43. 3266.8100, :j - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- lic itacao@nsb.pr'.gov.br r v. br
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17.
17 .1

DO REGISTRO DE PREÇOS
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 02) pela Prefeitura e
pelos classiíicados do certame, ficando vedada à transferêncra ou cessão da Ata de

Registro de Preços a terceiros.

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

participado do certame licitatório, ter sido classificada e têr apresentado sua

proposta Íinal, como ato concreto. Em caso de não atendimento ou recusa em Íazê-

lo, da primeira colocada, fica facultado a Prefeitura convocar os demais licitantes na

ordem de classificaçâo.

17.3. A efetivaÇão da contratação se caracterizará pela emissão da nota de empenho.

17.4. O fornecedor terá seu registro cancelado quando descumprir as condiÇões da Ata de

Registro de Preços, não rettrar a nota de empênho no prazo estipulado ou não

reduzir o preço registrado quando esse se tornar superior aqueles praticados no

mercado.

17.5. Os preços relacionados na Ata de Registro dê Preços poderão sofrer alterações,

obedecidas às disposiçóes contidas no Arto 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.

17.6. No caso de solicitação de revisão de preÇo por parte do beneficiário da ata, o mesmo

deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a

composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, a

Prefeitura adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido

porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

17.7. Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial

Rua Walfredo Bittencoutl de Moraes n' 222, Centro' I 43 3266.8 I 00. x - 86.250-000

r,

2020 2160 06.004. 1 2.365. 027 0.2020 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2170 06.004.í 2.365.027 0 2020 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2580 08.001. 1 0.30í 0320.2025 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2590 08.001. 1 0.301 0320.2025 303 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2600 08 001. 1 0.30í .0320.2025 324 3.3.90 30.00.00 Do Exercício
2020 2960 08.002. 1 0.301.0360.2029 494 3.3.90 30.00.00 Do Exercício
2020 2961 08.002.1 0.301.0360.2029 498 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3020 08.002. 1 0.304.0370 2030 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3025 08.002. 1 0.304.0370.2030 497 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3090 09.001.08.244.0380 2031 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3300 09.oo2.08.244.0400. 2033 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 3310 09.002.08.24 4.0400.2033 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 3330 09.002.08.244.0400.2033 741 3.3.90 30.00.00 Do Exercício

2020 3510 09. 003.08.243.041 0.6034 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 3600 09.003.08.243.0430.2035 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

Nova Santa Bárbara. Paratrá - E - E-rnail lic itacao@nsb.pr.gov.br - rvsrv nsb or'gov br
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17.8

ESTÁDO 0O PARAIIA

entre os preÇos de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste
certame licitatório.
A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em ate 15

(quinze) dias. Nesse período é vedado ao fornecedor interromper o fornecimento
enquanto aguarda o Íâmite do processo de revisão de preÇos.

DA VIGENCIA
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 ldozel meses, a
contar da assinatura da mesma, com validade e eficácia legal após a publicação do

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

DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS
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, náo cumprirem os prazos de execuçáo, comportarem-se de modo
inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas,

conforme o caso, resguardados os procedimentos legais, sofrer as seguintes sanÇões,

a critério da Administração, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da reparação

dos danos causados à AdministraÇáo da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
pelo infrator:
l- lmpedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória;
ll - Cancelamento do registro na Ata;
lll - Advertência;
lV - Multa de 10o/o (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicada nas

hipóteses de inexecução total ou parcial das obrigaçóes assumidas.
V - Suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos

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

Autoridade que aplicou a penalidade.

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

í8.
18.1

í9.
19.1

19.2. A aplicação das penalidades ocorrerá após a defesa prévia do interessado, no prazo

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

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

19.4. 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 sançóes.
| - Advertência;
ll - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado total da ata, em caso de

recusa do 1.0 colocado de cada item em assinar a Ata de Registro de Preços;
lll - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de fornecimento incompleto ou

em atraso, até o máximo de 1O% (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 pÍazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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vez comunicados oficialmente;
lV - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e de íornecer à

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

í9.5. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o

contreditório e ampla defesa.

19.6. A aplicaÇão das sançóes previstas nesle edital não exclui a possibilidade de aplrcação
de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais
perdas e danos causados à Administraçáo.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
20.1. A Beneficiárias da ata devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padráo de ética durante todo
o processo de licitaçáo e de execução do objeto. Para os propósitos desta cláusula,
definem-se as seguintes práticas:

a) "prátice corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
processo de licitação ou na execuçáo da ata;

"prática fraudulenta": a falsificaÇão ou omissão dos fatos, com o

influenciar o processo de licitaÇáo ou de execuÇão da ata;

objetivo de

"prática colusiva". esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
Iicitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-com petitivos;

b)

c)

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua paíicipaÇão em um processo

licitatório ou afetar a execução da ata;

e) "prática obstrutiva". (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declaraÇões falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com
o objetivo de impedir materialmente a apuraÇão de alegaçôes de prática prevista,

deste Edital, (ii) atos cuja intençáo seja impedir materialmente o exercício do direito
de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo íinanceiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sançáo sobre uma
empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio
de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitação ou da execuÇão um contrato financiado pelo

organismo.

20.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição

l5
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21.

21.1

para a contrataÇão, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de a ata vir a ser
financiada, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permrtirá que o organismo financerro e/ou pessoas por
ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitaçáo e à execução da ata.

DrsPosrçoES FrNAts

Esta Prefeitura reserva-se no direito de optar pela adjudicação à empresa colocada
em segundo lugar, e assim, sucessivamente, se a primeira colocada não apresentar
os documentos exigidos ou náo atender as qualificações do presente edital,
sujeitando-se a empresa recusante às penalidades legais cabíveis.

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

ser anulada ou revogada, no todo ou em parte, sem que caiba reclamação ou

indenização.

As instruções estabelecidas neste edital de licitação determinam os procedimentos
que orientarão o presente processo licitatório até a assinatura da Ata de Registro de
Preço. Alegações de desconhecimento destas instruÇóes, bem como das disposiçóes
legais acima especificadas, não serão aceitas como razões válidas para justificar
quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das InformaÇóes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A íalsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaçóes nele contidas
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou,

caso tenha srdo o vencedor, a rescisáo do contrato ou do pedido de compra, sem
prejuízo das demais sançóes cabíveis;

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no

afastamento do proponente, desde que seja possível a afenção da sua qualificação e
a exata compreensão da sua proposta;

As normas que disciplinam este Pregáo serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município de Nova Santa Bárbara;

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n'222, Centro, E 43. 3266.8100, :a - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - I icitacao(ân sb. pr.gor .br - rvrvrv.nsb.pr.qov.br
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21.4

21.5. É facultado a Pregoeira, ou à autorrdade a ele superior, em qualquer fase da licitaçáo,
promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instruÇáo do
processo;

21.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
Íazé-lo no pÍazo determinado pela Pregoeira, sob pena de

desclassif icação/inabilitação;

2t .7

2l .8

2t.9
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21.1o. A participação do proponente nesta licitaÇão implica em aceitação de todos os termos
deste Edital;

2l .I I Não cabe à Bolsa de Licitaçôes e Leilões do Brasil qualquer responsabilidade pelas
obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à
forma e às condições de entrega dos bens ou da entrega dos produtos e quanto à
quitação financeira da negociaçáo realizada;

21.12 o foro designado para julgamento de quaisquer questôes judiciais resultantes deste
Edital será o da Comarca de São Jerônimo da Serra - PR, considerado aquele a que
está vinculado a Pregoeira:

21.13. A Pregoeira e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de ths00
às 17 s00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no endereço Rua
Walfredo Bittencourt de Mores, 222, cenlro, Nova Santa Bárbara, Paraná, para
melhores esclarecimentos.

21.14. A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará
parte dos autos da licitaçáo e não será devolvrda ao proponente;

21.15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer íato superveniente que impeÇa a

rcalizaçáo do certame na data marcada, a sessáo será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunrcação da Pregoeira em contrário.

21.16 O valor máximo estimado para este Pregão e de R$ 36.305,97 (trinta e seis mil,
trezentos e cinco reais e noventa e sete cêntavos).

21 .17. Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da

legislaçáo pertinente.

Nova Santa Bárbara, 2011012020

c Kondo
Pref o Municipal

i: NOVA SANTA BARBARA

,---/-.
.'.--§. \
§X Fi,\-ç< ',F-

Mônica Maria Proença frlartàs da Conceição
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL

P

I

\

n" 00 n

Wallison Matheus Sampaio
Secretário de Administraçáo
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*(tu*/g
Nelson Lemes Gonçalves

Secretário Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

Marcílio da Silva
Secretário de Educação, Esporte e Cultura

Michele So de Jesus
Secretária Municipal de Saúde

elzta de Oliveira
Secretária Municipal de Assistência Social

k;

Rua Walfledo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, I 13: 3266.8I 00, L - 86.250-000
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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO NO 33/2020 - SRP.

:f

ANExo 0í - DEscRrçÃo DETALHADA Do oBJETo

TERMo oe RerenÊructa

í - OBJETO

í - OBJETO / JUSTIFICATIVA:

1.í -A presente licitaçáo destrna-se à eventual aquisição de cascos de botúão de gás de
cozinha e recerga de gás de cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias
Municipais, de acordo com as características descritas neste Termo de Referência e

demais anexos;

1.2 - Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compóem o

objeto descrito no site da BLL e as especificaÇões constantes deste Termo, prevalecerão as
últimas.

2 - ESPECIFICAÇOES DOS PRODUTOS/ PREÇO ESTIMADO:

Lote: 1 - Lote 001

Item Codigo
do..
pióduto/
serviço

Nome do prod uto/sqrviç9 Quanti Unidade Pfeç9.
4iÍmo

Preço:.:,. .

máximOi::,.
total :.ttl'...:i

1 5628 Casco de botijáo de gás, contendo
13 kg.

10,00 UN 120,00 1.200,00

TOTAL 1.200,00

Lote: 2 - Lote 002
Item Godigo

do-
plgqrto/
servrço

Nome do produto/seryiço Quanüdade Unidade Preço
maxmo

Preçq .':
máximo
total .,,r,.-. .

1 430 Gás de cozinha, em botijáo contendo
í3 kg

261,00 UN 76,33 19.922,13

TOTAL 19.922,13

Lote: 3 - Lote 003
Item eQoi(lq

do..
produto/
serviço

Nome do,pÍoduto/§erviço Qnidade Freçli:';::;,,
máxiÍno. ''
total

1 540 Gás de cozinha, em cilindro
contendo 45 kg Gás de cozinha, em
cilindro contendo 45 kg

48,00 UN 316,33 15.183,84

TOTAL 15. 183,84

3. DOS PRAZOS E CONDIçOES DE ENTREGA DO OBJETO
3.1. A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e
disponibilidade orçamentária da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, com prazo
para entrega dos objetos de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da
solicitaÇáo de fornecimento pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Nova

Santa Bárbara. Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43. 3266.8100, ::,- - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná- Q - E-mail - licitacaoú)nsb.pr.eor,.br - rvrvu'.nsb.Dr.gov.br
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solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante
inadimplente as sanções previstas na legislaÇão e neste edital.

4. DO LOCAL DA ENTREGA
4.1. Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem informados nas solicitações
de fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadona, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

5. TNFORMAÇÔES ADTCIONATS

5.'1 Do prazo, recebimento, forma de pagamento e demais regras estarão dispostas no Edital

de Licitação.

Rua Walfredo BittencoLrn de Moraes n" 222. Centro. 8 43. 3266.8100. = - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - -E' - E-mail- licitacaoí0usb.or.gov.br - ov. br
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ANEXO 02 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçO N.O / - PMNSB

o lvtUtttcípto DE NoVA snNfa aÁReaRA, com personalidade jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob no 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo Bittencourt
de Moraes, 222 - Cento, 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 Órgão Gerenciador, em conformidade com a Lei

Complementar Federal n.o 12312006 e n" 14712014, Lei Federal n.' 1O.52O120O2, Decreto
Federal n.o 1.89212013 e n' 8.25012014, Decreto Federal No 3.555/00, Decreto Municipal no

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

atterações posteriores, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔN|CO N'33/2020, homologada pelo Prefeito Municipal, que RESOLVE registrar os
preços para eventual aquisiÇão de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de
cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, 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 denominado
beneficiária da Ata, cuja proposta foi classificada, observada as especiíicações, os preÇos,

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

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui obyeto desta Ata o registro de preços, a eventual aquisição de cascos de botijão
de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais, conforme especiÍicado no ANEXO 01, que integra o Edital de
Pregâo Eletrônico N." 33/2020, independentemente de transcrição. O Orgão Gerenciador
não se obriga a adquirir os produtos relacionados do licitante vencedor, nem na quantrdade

indicada no ANEXO 0'1, podendo até realizar licitação específica para adquirir um ou mais
itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá
preferência, nos termos do art. 15, § 4o, da Lei no 8.666/93, reaÍirmada no art. 7o, do Decreto
no 6.906/03.

CLÁUSULA SEGUNDA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

<ITENS.CONTRATO#T>

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA
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 publicaçâo do seu extrato no
Diário Oficial do Municípro de Nova Santa Bárbara.

As despesas
orçamentária:

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAçÂO ORÇAMENTARIA
decorrentes desta Licitaçáo correrão por conta da seguinte dotação

Rua WalÍiedo Biftencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. i266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - tr - E-mail - licitacao nsb.pr.eor'.br - rvrvrv.nsb .pr. gov.br
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DotaÇóes

Exercíci
oda
despes
a

Conta.
da
despês
e

Funcional programática Fonte
de
recurso

Naturêza.da
despesa ''

Grupo da Íonte

2020 340 03.00 1 .o4. 1 22.0060 2006 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 650 05.00 1.1 5. 1 22.0070 2009 0 3.3 90.30.00.00 Do Exercicio
2020 660 05.001 1 5 122.0070.2009 504 3.3.90.30.00.00 Do Exercícro

2020 1560 06.002.1 2.361.0210.2016 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
)^)^ 1570 06.002.1 2.361.0210.2016 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 1580 06.002. 12.361.0210.2016 104 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 í 590 06.002. 1 2.361.0210.2016 107 3390300000 Do Exercício
2020 1600 06.002. 1 2.36í.0210.2016 114 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 1930 06.003. í 2.36í .0250.2018 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2030 06.004. í 2.365.0260.201 I 102 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2140 06. 004. 1 2.365.027 0.2020 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 2150 06.004. í 2. 365. 027 0.2020 103 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 2160 06. 004. 1 2.365. 027 0.2020 104 3390300000 Do Exercício

2020 2170 06. 004. 1 2.365. 027 0.2020 107 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
IUZU 2580 08.001. 1 0.30 1.0320.2025 0 3.3 90 30 00 00 Do Exercício
2U2U 2s90 08.001 . 1 0.301 .0320.2025 303 3 3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 ZbUU 08 001 10.30í 0320.2025 324 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 2960 08.002. 1 0.30í.0360.2029 494 3.3 90 30 00 00 Do Exercício

2020 2961 08.002.10 301 0360 2029 498 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
IU2U 3020 08.002. í 0.304.0370.2030 494 3.3.90.30.00.00 Do Exercício
2020 3025 08.002. 1 0.304.0370.2030 497 3390300000 Do Exercicio

2020 3090 09 001 08 244 0380 2031 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 3300 09.o02.o8.244.0400. 2033 0 3 3 90.30 00.00 Do Exercicio

2020 3310 09.002.08.244.0400 2033 705 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 3330 09.oo2.o8.244.O400. 2033 741 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio
2020 3510 09.003.08.243.041 0.6034 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercício

2020 3600 09.003.08.243.0430.2035 0 3.3.90.30.00.00 Do Exercicio

CLÁUSULA QUINTA. DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de í2 (doze) meses, a contar da

assinatura da mesma, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a

Administração Pública e satisfazendo os demars requisitos da norma, Art. 57, § 4o da Lei

8.666/93 e Art. 4 do Decreto no 6.906/03. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro

de Preços, a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, não será obrigada a adquirir os

produtos referidos na Cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de

Preços, podendo fazê-lo atraves de outra licitaÇão quando julgar conveniente, sem que caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa beneficiária, ou, cancelar a Ata, na

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

CLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela AdminisÍaÇão:
- automaticamente:

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. i266.8100. X - 86.250-000
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- por decurso de prazo de vigência;
- quando não restarem fornecedores registrados;
- pelo Orgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. O Proponente terá o

seu rêgistro 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 elevação
dos preços de mercado dos insumos que compóem o custo do produto. 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
prevrstas no edital, caso não aceitas as razões do pedido.
- por iniciativa do Orgáo Gerenciador, quando a vencedora:
- náo aceitar reduzir o preÇo registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
- perder qualquer condiçáo de habilitaçáo ou qualificaçáo técnica exigida no processo

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

- não cumprir as obrigaÇões 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

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

comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇOES OA BENEFICIÁRIA DA ATA
A Adjudicatária obrigar-se-á a.

- Entregar o produto adjudicado estritamente de acordo com as especificaçóes descritas no

Termo de Referência - ANEXO 0í, bem como no prazo estabelecido e quantitativo solicitado
pela Prefeitura, responsabilizando-se inteiramente pela entrega inadequada;
- Manter-se regular (documentação obrigatória não poderá estar vencida) durante toda a

vigência da Ata de Registro de PreÇos;

- Responder por todo o ônus referente à entrega dos produtos, tais como, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes da contratação do objeto;

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICíPIO
Caberá a Prefeitura:
- prestar as informações e os esclarecjmentos, atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitado pela beneficrária da Ata;
- rejeitar os produtos entregues equivocadamente ou em desacordo com as orientações
passadas pelo Orgão Gerenciador ou com as especificaÇões constantes do Ato
Convocatório, em particular, de seu ANEXO 01 .

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222, Centro, 8 43. 3266.8I 00, >l - 86.250-000
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CLAUSULA NONA - DA AUTORTZAÇAO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS E
eutssÃo DAs AUToRtzAçoES DE FoRNEctMENTo

O objeto da presente Ata de Registro de Preços seráo autorizados, caso a caso, pelo Órgão
Gerenciador. A emissáo das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento,
total ou parcial, será igualmente autorizado pelo órgão requisitante.

ct-Áusula oÉcllaa - Do pRAzo DE ENTREGA

A entrega será parcelada, em quantidades variadas, conforme a necessidade e
disponibilidade orçamentária da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, com prazo
para entrega dos objetos de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da
solicitação de fornecimento pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara. Caso a entrega não seja efetivada neste prazo, será imediatamente
solicitada à entrega para o próximo fornecedor classificado, cabendo ao licitante
inadimplente as sançôes previstas na legislação e neste edital.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. OO LOCAL DA ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos endereços a serem rnformados nas solicitações de
fornecimento, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, ficando a Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara isenta de quaisquer responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante
apresentaÇáo da nota fiscal acompanhada da certrdão expedida conluntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), reíerente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às conÍibuiçôes
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o

8.21211991 , às contribuiçóes instituídas a título de substituição, e às contribuiçóes 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 regularização por parte da

contratada, iniciando-se novo prazo para o pagamento. Sendo que a Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara Íará o devido pagamento mediante depósito bancário. Deverá constar
da nota íiscal o nome do banco, agência e o N" da conta bancária receptora do depósito,
e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamento. O Município de Nova

Santa Bárbara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
indenizaçôes, encargos, tributos, etc., devrdas pela licitante vencedora, previstos em lei ou

nos termos do Pregão Eletrônico n" 3312020. Nenhum pagamento será eíetuado a

beneficiária da Ata enquanto pendente de liquidaÇão qualquer obrigação Íinanceira, sem que

isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDICÓES GERAIS A SEREM ATENDIDAS
A benefrcrária da Ata deverá (ão) obedecer às seguintes exigências:
- Assumir inteira responsabihdade pela entrega dos produtos, de acordo com as
especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta;

A beneficiária da Ata ficará obrigada a:

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

Rua Wallredo Bittencoun de Mor-aes n' 222, Centro, 8 43. 3266.8 I 00, E - 86.250-000
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Administração da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.
- Manterem durante a execuÇão da ata de registro de preÇos todas as condições de
habilitaÇão e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉcIMA QUARTA _ DAs sANçoES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo fornecedor no momento
da execução da Ata de Registro de PreÇos, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade
usuária, resguardados os procedimentos legais pêrtinentes, poderá acarretar, isolada ou
cumulativamente. nas seguintes sançóes:

. Advertência,

. Multa de 10o/o (dez por cento) sobre o valor estimado total do ata, 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 í0% (dez por cento), incidentes sobre o valor estimado
da contratação, além do desconto do valor correspondente ao fornecimento não
realizado pela beneficiária da Ata, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, uma vez comunicados oficialmente;
. Suspensão temporária do dirêito de participar de licitação e de fornecer à
Administração Pública, por prazo de até 05 (crnco) anos;

Em qualquer hipótese de aplicação de penahdades 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, inclusive responsabílizaçáo do fornecedor por evenluais perdas e
danos causados à Administração.
As importâncias relativas a multas seráo descontadas dos pagamentos a serem efetuados à
beneficiária da Ata, podendo, entretanto, conforme o caso processar-se a cobranÇa
judicialmente.

As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanÇóes cabíveis, sejam estas
administrativas ou penais, prevrstas na Lei no 8.666/93 e alterações.

Considerar-se-á justificado o atraso no atendimento somente nos seguintes casos:
a) greves;
b) epidemias,
c) cortes frequentes de energia elétrica e água;
d) enchentes;
e) impedimento de suprir os serviços com materiais devidô à interrupção das vias de acesso
às mesmas;
f) acréscimos de volumes ou modificaçóes substanciais nos materiais;
g) escassez, falta de materiais e/ou máo-de-obra no mercado;
h) atrasos decorrentes de outros serviços e/ou instalação inerentes aos termos contratados
diretamente pelo Município

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA _ DA FRAUDE E DA coRRUPÇÃo
A Beneficiária da Ata deve observar e Íazq observar, por seus Íornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante lodo o
processo de Iicitação, de contratação e de execução do objeto. Para os propósitos desta
cláusula, definem-se as seguintes práticas:
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a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o ob.jetivo de influenciar a açáo de servidor público no
processo de licitação ou na execução da ata;

b) "prática fraudulenta": a falsiíicação ou omissão dos Íatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução da ata;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
Iicitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preÇos em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva". causar dano ou ameaÇar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo

licitatório ou afetar a execuÇão da ata;
e) "prática obstrutiva". (i) destruir, Íalsificar, alterar ou ocultar provas em inspeçôes ou

íazet decla?çôes falsas aos representantes do organismo írnancerro multilateral,
com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegaÇóes de prática
prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

ParágraÍo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo
frnanceiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanÇáo

sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefrnidamente ou
poÍ pÍazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um

agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitaÇão ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

ParágraÍo Segundo - Considerando os propósrtos das cláusulas acima, o licitante vencedor,
como condição para a contrataÇão, deverá concordar e autorizar que, na hipótese da ata vir
a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multrlateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução da ata e todos os
documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execuçáo da ata.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇOES FINAIS
lntegram esta Ata, o edital do Pregão Eletrônico N" 33/2020 e a proposta da empresa
classificada em ordem crescente respectivamente, no certame supra numerado. Os casos
omrssos seráo resolvidos com observância das drsposiçôes constantes das Leis no

1052012002, Lei 8.666/í 993 e demais legislaçóes pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possiveis dúvidas oriundas desta
licitaÇáo.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata, que depois de lida,
será assinada pelos representantes das partes, Órgão Gerenciador e a beneficiária da Ata, e
pelo responsável pelo acompanhamento da ata.

Nova Santa BáÍbara, <DATAINICIOVIcENCIA>
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Prefeito Municipal - Autoridade Competente

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

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOMEREPRESENTANTE>

Empresa: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>

CNPJ: <FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>

Beneficiária da Ata

Rua WalÍiedo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro, 8 43. 3266.8I 00, .--i - 86.250-000
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ANEXO 03 - DOCUMENTOS NECESSrRIOS PARA HÀBILITAEÃO

í. HABILITAÇÃO JURíDICA:
1.1. Os documentos necessários à habrlitação deverão ser anexados em campo próprio do
sistema da BLL em original ou cópia autenticada, e enviados posteriormente via Correios,
seguindo o prazo constante no item 101 deste edital. Todos os documentos deverão estar
plenamente legiveis, com boa resolução e fácil leitura.
1.2. As proponentes devem anexar todos os documentos abarxo listados:

2.OOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO JURiDICA:
2.1 . Sociedades Comerciais em Geral: Contrato social e suas alteraçôes;
2.2. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto social em
vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus adm inistradores, comprovadas por meio
de publicação legal.
Observaçôes: Na apresentação do estatuto ou contrato social em vrgor e última alteração,
se houver, deverá constar além da denominação social, a identiÍicação do ramo de
atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto licitado.

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
3.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentaÇão de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacronal (PGFN), referente a todos os créditos Íibutários
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 'í 1 da Lei Federal n.o 8.21211991 , às contribuições instituídas a título de

substituiÇão, e às contribuições devidas, por lei, a tercerros;

3.2. Prcva de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos

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

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

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

Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito

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

licitante na forma da lei;

3.4. Prova de regularrdade perante o Fundo de Garantla por Tempo de Serviço - FGTS,

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

Caixa Econômica Federal - CEF.

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

apresentaÇão do comprovante de inscriçáo e de situação cadastral emitida pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil,

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

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

do artigo 642-A da Consolidação das Lers do Trabalho, aÉrovada pelo Decreto-Lei 5.452, de

1o de maio de 1 943;

3.7. Certidão Simplificada emrtrda e registrada pela íespectiva junta comercial.

4. PARA COMPROVAÇÃO DA OUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1 . Comprovação de aptidão através de no mínimo 02 (dois) atestados fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom desempenho da
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empresa quanto ao objeto da presente licitação. Não serão aceitos atestados de
empresas que pertençam ao mesmo grupo empresarial.
s. DocUMENTAÇÃo cotritpleuENTAR:
5.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXlll do arl.7' da
Constituiçáo da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V
do ad.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 05.

5.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidôneo para licitar ou
contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO 04.

5.3. 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 05.

5 4. Declaração de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo representante
legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO 07.

5.5. Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno portê ou microempreendedor individual, assinada oelo contador da empresa,
conforme modelo do ANEXO 08 do presente Edital.

6. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no 13.726,
e dispensada a exigência de:

6.1 . Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura
com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente

e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;
6.2. Autenticaçáo de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a

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

autenticada pelo próprio agente administrativo;

7. As certidões e/ou certificados obtidos via lnternet poderão ser apresentados em originais
ou fotocópias simples suleitas à verificação da autenticidade no sítio correspondente.

8. As declaraÇóes emitidas pela licitante deverão ser apresentadas no orrginal e ser firmadas
por representante legal da empresa.

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

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

10. Não será desclassificada a empresa (ME, EPP, MEI) que apresentar documentação
com a data de validade vencida, conforme estabelecido no Artigo 42 e seguintes da
Lei Complementar '12312006 de 15 de dezembro de 2006.

'10.í. Caso qualquer dos participantes (ME, EPP, MEI) apresente Certidâo ou
documento com a data de validade expirada, será concedido prazo de 05 (cinco) dias,
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contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período para que a situação seja regularizada, tudo conÍorme
Lei Complemenlar 12312OO6 de 1511212006 com as alterações da Lei Complementar n.o

14712014.

'10,2. A não regularizaçâo da documentação, no prazo previsto no & 10 da Lei
Complementar 12312006 de 15 de dezembro de 2006, implicará decadência do direito à
contratação sem prejuízo das sançóes previstas no Artigo 8í da Lei 8666/93, de 2í de
junho de í993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescêntes
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

11. Toda a documentaÇáo apresentada deverá estar em pleno vigor. Documentos expedidos
por órgãos oficiais, omissos quanto ao pÍazo de validade, serão aceitos por 03 (três) meses
contados a partir da sua expedição, à exceção de disposição em contrário estabelecida
neste Edital.

Rua Wallredo Biftencoun de Moraes no 222, Centlo, I 43, 3266.8100, E - 86.250-000
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ANEXO 04 - DECLARAç O DE IDONEIDADE

PREGÃo elerRôxtco No 33/2020

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório, sob a modalidade de Pregáo Eletrônico N." 33/2020, instaurado por este município,
que não estamos impêdidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em
qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

,em-de de

(Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente).
(apontado no contrato social ou procuração com poderes especificos)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da emPresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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ANEXO 05 - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IÍI,IPEDITIVOS

PREGÃO ELETRONICO N" 33/2020

(Nome da Empresa), CNPJ/MF N" (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e

carimbada com o número do CNPJ.

Rua Walfredo Bittencouft de Molaes n" 222, Centlo, I 43. 3266.8 I 00, ai - 86.250-000
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ANEXO 06 - DECLARAçÀO DE |NEX|STENC|A DE EMPREGADOS MENORES

PREGAO ELETRONICO NO 33/2020

(Nome da Empresa), CNPJ/MF No, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não
possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)

anos, salvo na condiçáo de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em observância à Lei

Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: í) Está declaração deverá ser emitida er4 papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá
declarar essa condição.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222. Cenrro, I 43. i266.8 I 00, --'a - 86.25 0-000
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ANEXO 07 - DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 33/2020

_(nome da empresa)
ono , 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 ELETRÔNICO N' 33/2020, que não

mantém em seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes
políticos do Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui proprietário ou sócio
que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do

Município de Nova Santa Bárbara.

(Local e Data)

inscrita no CNPJ sob

(Nome e Número da Carteira de ldentidade do Declarante)

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e

carimbada com o número do CNPJ.

Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n' 222, Centro. 8 43. 3266.8 I 00, X - 86.250-000
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ANEXO 08 - MODELO DE DECLARAÇ O DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE

TRIBUTAÇAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃo elerRôNtco No 33/2020

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no í23, de 14 de dezembro de

2006, que a Empresa CNPJ

esta enquadrada na categoria.. .........(Pequeno Porte

ou ltilicroempresa), bem como não está incluida nas hipóteses do §4o do art. 3o da Lei

Complementar no 123, de í4 de dezembro de 2006.

Local e data,

Assinatura
Empresa

Representante Lêgal
Cargo

RG
CPF

Assinatura
Nome completo

lnscrição no CRC

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

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222. Centro, I 43. i2ó6.8100, >.'- 86.250-000
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ANEXO 09 - CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRONICO N" 33/2020 - Carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme
Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

+ Descriçáo detalhada do objeto oferecido, mencionando quaisquer outras informaçôes que

se íizerem necessárias.

IDENTIFICAÇAO DO CONCORRENTE:
RezÃo soctnL:
CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE.
AGÊNCIA E NO DA CONTA BANCÁRIA
ENDEREÇO ELETRONICO

2. COND|ÇoES GERATS

2.í. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a

presente licitação.

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregáo

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

2.2 O pÍeço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno

Íornecimento, tais como os encargos (obrigaçóes sociais, impostos, taxas etc.), cotados

separados e incrdentes sobre o íornecimento.

LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS.; REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

Rua Walfredo Binencourt de Moraes no 222. Centro, 8 43. 1266.8100. = 
- 86.250-000

Nova Santa Bárbara. Paraná - E - E-rnail - licitacaotOnsb.pr-eor'.br - rvrvrv.nsb.pr.gov.br
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lrnprensa Nacional - recibo de recebimento de oficio https://incom.in.gov.br/recibo.do?idoF6078773
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Presdêncla da Repúb]rcô
Imprensô Naclonal +5 AâJ 4

Envio Eletrôn ico de Matérias
Comprovante de Recebimento

,808

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicrtação de publrcação de matérias
com as seguintes características:

Data de envio: 2011,O/2O2O 08:51:04
Origem do Ofício: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: ERIC KONDO
Oticiot 6078773
Data prevista de publicaçáo: 2UI0/2O2O
Local de publicação: Diário Oficial - Seçâo 3
Forma de pagamento: A Faturar

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos lornais Oficiais.
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Sequencial

13 018666
Edital pregao 33 2020 para publicacao diario
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valor
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a78285f6680db881
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R$ 231,28
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2U1At2020 Mural dê Licitaçôes Municipais (

TCEPR

lnshi,rrçàír Frnênae,ia

cont€tc de Emprêstlano

Vgl!êr

Detalhes processo licrtatório

Enirdã.lc Eiecutora HUI/IC:plO DE ;..lOVA SANTA BÁRBARA

Ano" 2020

tr. l. lação/d spens.lrnEígrbi rdôde' ?3

raodahdac,er pregão

liúnrero edital./pÍoresso' 54/2020
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Fcrína de Á!àlição

DolâÉo OíçaFrentêr ê'
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Rs-

Dorn ce 
=nÇameNto 

do Ed:rêl

Dara da Aberturã dãs ProB)stas

\iO\/Â Dala dà Âb€rtü.a das Propostàs

Data de LançaÍ"ento do Edital

Dàta da Aberlurê das Propostas

c6002 r21610210201533903r:r000ú

36.305,91

20lrD12l2Í)

a4l) i 12020 Darã RÊqrsúo
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Da13 Car.elàmento

CPF j 42715129s4 ilagasll

https://servrcos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaUaml/DetalhesProcessoCompra.aspx 1t1
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Poder
Executivo

Ano Vll

IMPRENSA OFICIAL -
Lel n" 660, dê 02 dê abril
de 2013.

Ediçâo N'1830 - Nova Santa Bárbara, Paraná TERÇA+EIRÂ, 20 dê OUTUBRO de

| - Atos do Poder Exêcullvo
CHAMAOA PUBLICA NO Z2O2O

Dispensa de Licitação n" 18/2020 - Processo AdministÍativo n. 522020

OBJETo: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendêdor Familiar Rural conforme §1o do art.14 da Lêi
n.0 í1.947/2009 e Resolução FNDE no 26/2013 e Resolução FN0E n" 004/20í5.

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: Oe 21t1Ot2O2O à 'l'1/11/2020, das th00min. às 12h00m m e das 13h00min. às 17h00mim., no setor de Licitações da preÍeituÍa

[.,lunicipalde Nova Santê Bárbara, situado na Rua Wâlfredo Bittencourt de [,4oraes, n' 222 - Centro.

E lL: O edilal mmplelo está disponivel no Setor de Liclaçoes da Preíeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, slluado na Rua WatÍÍedo Bittencourt de
Moraes, n'222 - Cenlro e no sile www.nsb.pr.qov.bÍ.

VALOR ToTAL: R$ 48.291,00 (quarenta e oito mil, duzentos e noventa e um Íeais)

Nova Santa Bárbara,20 de outubrode2020

EÍic Kondo
PreÍerlo Municipal

_ Avrso DE LtcÍTAÇÃo
PREGAO ELETRONICO N'3Z2O20 - SRP

objeto; Registro de preços para evêntual aquisiçáo de ÍecaÍga de cilindros de oxigênio medicinal.

Tipo: Menor preÇo, por lote.

RECEBIITENT0 DAS PRoPOSTAS: das 08h00min do dia 2'1i1012020 às 07h59min do dia0411112020.
ABERTURA DAS PRoPOSTAS: das 08h00min às 08h29min do dia 0411112020

rNícto DA sEssÃo DE DtspuTA oE pREÇos: às 0Bh30min do d ia o4t11tzozo.
LOCAL: www.bllcompras.com
Preço máximo: R$ 12.500,00 (quarênta ê dois mile quinhentos reais).
lnÍormacões Complementares poderão ser obtidas em horário de expediente na Preíeitura Municipal de Nova Sanla Bárbara, sito à Rua WalíÍedo

Bittencouít de Moraes n" 222, pelo lone. 43-3266-8100, por Email: Ilcitacao(Ansb oÍ.oov.br ou pelo site www.nsb.or.oov.br

'^. Nova Santa Bárbara,2011012020.

Mônica MaÍia Proença Martins da Conceição
Pregoeira

objeto: Regisko de preços para êvêntual aquisiçào de cascos de botijão de gás de cozinha e recarga de gás de cozinha, para supÍir as

necessidades das SecretaÍias Municipais.

Íipo N,leíror preço, por item.

RECEBIMENTO DAS PR0P0STAS: das 08h00min do dia 2í110i2020 às 09h29min do dia0411'112020.

ABERÍURÂ DAS PRoPOSTAS: das 09h30min às 09h59min do dia 041112020.

tNícto DA sEssÃo oE DtSPUTA DE PREços: às lt)h()()min. do dia0411112020.

L0CAL: www.bllcomDras.com
Preço màxrmo: R$ 36.305,97 (kinta e seis mil, trezentos ê cinco reais e noventa e sete centavos).
lnformacóes Comolementares: poderão ser obtidas em horário de expediente na Prefeitura Munrcipal de Nova Santa Bárbara, srto à Rua WalÍÍedo

Bittenmurl de l\,loraes n0 222, pelo Íone. 43-3266-8100, por Email: licitacao(ônsb.pÍ.qov.br ou pelo sile !44!.!gUBIgp!DI

Nova Santa Bárbara, 201 1012020.

Mônica Maria Proença Mârtins da Conceição
Pregoerra

Ponaria n' 005/2020

ET N N"3 02 - SRP
AVISO DE LICIT 0

Diário Oíicial Eletrônico do Município de Nova Sanla Bárbara
Rua WalÍredo Brtlenco!rl dê Moraes n'222 - CenlÍo

Fone/Fax: (43) 3266-8100
E.rna l:dianooficral@nsb.pÍ gov bÍ

pmnsb@nsb pr gov.br
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I Mbaselva I Nossa Senhora das Groças
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PR[CÀo PR[SENCIÀL OO] ]O]O
Preleirun \'lunicipal d. \,Íira!eh ô

(], ERRATA)
Â COVISSÀO PERVÂNENTE DE LICITÀÇÀO, nomeadâ pclapoíanr N'.
01,?(rl0 de 0l dê JaÍeiro de l0l0Ioma publi.o qüe €liruou comçào no ITE\í
7 Do A\LXu I"ÀllllôRl,\L DLSCRITIVo DO LDITAL DO Pl<LUÀO
IRLSENCI^L 007l0l0 Lônn'n c de\-,,rô àbairô
Ond. §ê lal
''.. Troror ilricoh no\oi làbícÀlo em no,rinimo 1020t corn pneus novos;
plarafornrado. Je nD nrinimo E0 CV, 4 cilirdros turbo alinlraÍnctrro Tier l,
tarinissào l2\12 rincronizado co re\ersor nrecánrco srsrenl hrdúuhco com
vario de i5,j ntm,: \il\tias ile cootrole rÊtnoros. btuços hidriulicos com
cipxcidâde de lÊvanre 1500 kg, rcLlado trisci.o l8 1Rl5 E l1.9Rl+.... ...."

''.. Tmror lgícolâ no\or làbricado ên no nrninro:010j conr nneos nolosi
plarrlànnâdo, de no rníntmo S0 CV.l crhndÍos rrtrbo aLnhânr.nro Tier l,
rxnsnr issào I I x I I s incronizado com re\ clsor mecrin,co sisrcnra h rdniulrco con)
!a/no de +L!nli!i. : válvulas dc contlole r.nbros. bmços h,dóulicos oonr

ciprc,dadc dc leyanÍe 1500 kg. rodado lras!úo l8 {R10 E l7 {R2{....
Sendo itssiln ! dâm de .beíum e rccebim€nlo dos envelopes passnri a ser no dia
05 dc Nolembrô de:0:0. il 09 lÍl hoÍâs
Níinscha. :0 dc Ouubro dc l0l0
PAllt ô CES^ R VIEIRA DF NíhLO
Presrd.nre dd Cômitsno d. LtiI!çao

95335/2020

AVISo DE LICITAÇÃo. MoDALIoADE: PRÉGÁo PRESENCIAL N,.
.1212020 - TIPO - MENOR PREÇO POR ITEM EXCLUSIVO PARA fvlE e
EPP O Píêíerlo Munrcrpar de NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,
ESIADO DO PARANÀ no eÍercicro das akbuçõ€s que lhe conÍere.
loínâ púbrrco. paía conhecrnrento dos rnleÍessâdos. qúe íaÍa Íealzat
hcilação na modalrdade de PÍegão PÍesencral conÍoÍme abarxo

espÉciÍicâdor Oblero: ConlÍalâÇâo de enrpÍesâ paíâ o foírecrmento. conr
rnslalaçâo de lumrnar a co.n lecnolog,a lghl emilhngdrode "dioõo emrssor
de lrz' paÍà âlêndêÍ a denranda da PreÍêrlura Munrcrpâl dê Nôssa
Sêírhorê das Gíâças. Eslado do Pârâná, conÍoíÍne especrfrcâções e

quânulãllvcs e demârs rnÍoímaÇões con das no Anexo I Têímo de
reÍêÍéncia, dô edilal complelo Vâlor Àlá)(imo RS 193 925 00 lcento e

Noventa e Tíês Ml Nô!,êcenlos ê Vrnle e Cincô Rêars) AbeÍlurâ 06 de
no'/embro de 2020 as 09h00mrn. Recebrrnenlô dos E.velopes conlendo
os documenlos de hâbllilaçáo ê píopostâs de pÍêços Atê ô dra 06 de
nove rbro de 2020. âle âs 08h30mrn. na Sala de Reunioes das
LrcltaÇoes. súo a Praçâ Dep Nrlson B Ribas. 131 - NOSSA SENHORA

DAS GRAÇAS. Eslado do Pâíâná o píesenLe Edrtal de Pregáo
Presencial eslârá à dLsposiçàô dôs inleÍessados no S€lor dê Lrcrlação. A
relrrada do mesrno poderá sêí Íerta nos dias úlêrs, o hoÍâÍro das
08h00min âs 12h00min e das 13h30min às 17h00mrn nredrante

assrnâtura de rêcebrÍnento. ou p€lo endereço elekônico do Munrcipro

hcrlacao(ônossasenhoÍadasorâcas.pr oôv br portêl dâ tíânspàíênÔa
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS (PR). 20 de oúlúbro de 2020
FÍâncrsco LoÍvâl Mâíalta - PíeÍeito Munrc pa

95671t2020I Mrssal

I Noua SantaBórbara
\\ rs() DÍ: I r( r l {(r^(), pREG.'\() t:L.t:rRô\tco N' 116/1020

El,ttÁLCO\! U\CI-LSrYrr){DE r'\R\ lllCROl.:llPRrrs{ - }lf. l.:\l-
Pnl:sÀ DE r,fQUu\() P()R r'1. IPP r] rllcRot:\lPRlll:\l)ED(]ll INI)l-
\ ll)tl.\L-Ilt:1,eonli,fln0l cr(,,nnl.n)ú rÍ."lll.(lcl4(1.'(1./cnbírJ.lr)u6.
;iktuJa l]tla I c, ( onrtlcd,exrir n' rll Jrrr-Jer8o'rod.llll.l
l) \l nL.irir' (lc Uls,rl, I_slrdo do Pr.a,r,. C\PJ Mf ,x.l0l.Srr orltrl 50, nrnú

tntrL'n, qrLi-.rm brs. n. l.Ll.JJÍJI \(,6ü..]J ll'r,t)'199t c.ur! rll.ÍJÇnrs.
r.jr Lj Lli,ro,., rr L.r l.c.icr,t I tU jt0 (t. tr- írl trn,t. ntr tt, ( i,rnfL(ü.rÍ!Í
lll'l00ri- l)rcÍ.ro \htr),,rfol n fiDirlr)l6. a Lú, Ntonicrrrl tr''rl5 l(Úvt no

Dccr.L, lclc,rlr" l0()lr J.l0 JcScl.nnnúd.:rl() Ll!. i}a r.Jl,7rrn l,.tràqio
n.r rnrla rJrLL l'88(iÀo l-l l-rR(i\lC(). Jo rl! \ll\OR l'ltrÇO F,, ll fu.
\i'u\!.) AQlilsl(À(r l)l {l ltll'NIoS l'al?Â (()\ll'OR ('|sfAs ll,\SlCAs
[\Ía{i{irr R t\lEn(ii--cl.\l PAii{ {rl \DtR \s }Á\llLlAs I'AR,\ uso
l\l \'lllTl D[ DÀ PÀ\Df \1L\ Ix) aO\ lD !9 \ Jl.r nrr\xno d. Rs 6ô ] j9.LLr

ABt ltrt,ltA DA slssi(, Du l-A\cl.§: o§ DL N()\'Llllt,lo Dl-:ú:ú ns
orr t(jl \ lHarR.iRTr) l)E BR.\SíLT\-l)f)

^ 
Rt:\LIZ\.(..{O, Por nrndoS,r.hll.on,f,x!n{rr: 1\IE(,R^dôEDll.\L' TnÍ

\;ndd dô ír! bllLúntru. "om. no \rrc da Pr.i.,rD.n \ \r qf,lrssrlPr go! br on |]clo
]m.,,1 I j,IÀrJr nn\5rl pi:o\ hí

Nlrri.l P11. io d. ()riurbr! dr l0:0
IiluJrdo \húdr - I'r(ÍciÍo \laniciPàl

95538/2020

I Morretes

Ávtso oE LrcrrÂÇÀo pRocEDlMENTo LlclraÍóRlo N" 094/2020
PREGÃo ÉLETRÔNlco N' 0,t4/2020. A Equipe de Apo o e o PÍegoêiro

do lviu.rcipro de lL,loíeles lorna pÚblco quê Íaíá realzêÍ às 09hrs do dra

06 de novembrc de 2A20. ft Píelellura Munrcrpâl de lvlorÍeles. srlo a

Prà(a Ro ',a Poaroo 10 Cenlro \loÍetês, Paíard PRLGÀO

ELEÍRÔNICO loo menor preÇo Unilário qle tem por objeto a

ContÍalaçáo d-. empresa especLãltzada para íomeclmento de 01(Llml

veiculo âulomotrvo (anrbulánc a), Tipo A Srmp es Remoção (ambu âncra

de Ííânspone) Írrgão ônErna dê fábrrcâ. zero qu lóínerÍo. adaptâdo Dara
ambulãncia. êm atendimenlo âs nêcessrdâdes da Sêcrelanâ Munrcrpalde
Sa,oe co! Iormê espec ÍrcaÇoês descllas no 'ERVO OL RLI t RÉNCIA

NFÔRtúAÇÔES Os I'crlântes podeíão eÍeLuar dodrloád do edrlâl e seus

anêxos no srte ofoâl do Ml]nlcíp o de MoÍetes.
hüps,//!.,1vw nroÍeres pr.gov brl ou u,ww.bllcompías org.bÍ e obteí
rnÍoímações complementales na sede da na sede da PreÍertuÍa de

l,loÍretes. Paço l,lun c pal Nhund aquara Praçá Rocha Ponrbo r0 CenÍo,
tsôreres pR no hoÍáío das 08:00 as Ij 30edasI300às17:ocrhoÍas.
de segunda a sexla Íerrâ. íonê (41) 3462_1266 ou arnda atrêvés do e_

marl iic lacôês@moÍetes pr gov br WAGNER DÔ ROSARIO

LOURENçO PÍegoe ro Mun crpa

95765t2020

!o/r,l'a c )ú!J,9. dc g.' de cô. nh!. paru supnr d: n(ceisdddLs ,lds \c.Íê'ànrs

l 
'po, 

\l.rnÍ pí.çu. trtr rrêrn

Rllt EBlrl[\TO DAS PROIOSI^S: drs ushorl|rrn do JIÍ ]l l( lu.lu ij
()9hl')rDin (1,' (lL 1! ll,l020
ÂBiRItrR\ D{s PROPOSTAS; Jct()rhlomnr\ L,chi9nn r(lL JIà ú'l I I l0l0
r\Ícto t,Á sl]ss.i{, l}f DrsPuTA l)E PRt:(()s: à' l.rhr)un,,,, r]n ilr
r.t,l I 20:0
l.(X'{t-: §\ \ bllru nD.!s.c!n)
lrcço nrárimo: RS l6 \ri.9i rrn.rà r sÉ,\.r,1. reltnr

Itrtúrmrçõ.' Conrplr,trcíls(r: Bderi! *r.bridr: .trlho,i, n, rlc.(P.Lltrtte ni
l'Í.l. LluB \trnr.rlol Jc \o\o S.rnrr Bádtrr nL ;r Ruú \\ailLilo lJrrLcír,iLn J.
Nl.fu.s n lll, Iclo lonc' 4l llô6-3lr){r. po. E,ni,L ltrrrr.i. ! n'b lI so\ br oo

p.l,) r Ic §*§ nsb.trg(N br

ObjtÍo: RÉgBuode trÉ!o!

\ôr3 Srnrr Bárl).Í.r.l0 l0 ll).lrl

Uôtrj§, Àtarir troc (r Ilrrtios dr ( oícci§ío
Pr.!n(rr r

Pen..ra s' 0ui'lOlU
95345/2020

I Piraquara

,\\ ISO DE {BERTI. R\ DAS ?ROIoS T\J DT- PREÇ0
l) r co\( ()RRÊ\( l^ \' 0lirl0l0

o \]uni.Íro JÊ f,r&türrd. poL nrêro do r)'cr(lcnrc {la Conrr!\iio dú I i.tr.çào.
(flrpirblrc,'prftconIcrtrÍicni)(1.'rnlu.$ad!s.,]LLJrrr"ii,'l)nri\llllll(.1{\
io únrclopr. 0: {lrcB^td J. I'k'ç.). rllurênrí i tiq.oÍi .râ r.L 

"ú 
.rlnJr.

.úro obl.ro a Prennrrruçào 
'jL, 

\rhs llrh.rnrs cnr ( tlt Q. or l'lJnrâ.\L.rdrrbn.
nr.l rn,lú os rc,1Lço! r,.hNn.Íc.. Icrallc,L,S.m. bn\r. -ub'bJi.. ru\ !{nndno
m.k, to . \rrr'rJ. fa'{grsmo ! Lrirnr{fú srrrrlrT!çi. d. LÍJ i Io ilrmrn"çi '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA.PR

ATA DE SESSÀO - DISPUTA - PArtê 1 dE 1

PREGÃO ELETRÔNICO N" 33/2020
Processo Administrativo No 541 2020

- Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOETRO: [,1ÔNtCA MARTA PROENÇA MAÉTtNS DA CONCETÇÃO

Data de Publicação: 2011012020 09:04:40

MOVIMENTOS DO PROCESSO

LOTE 1 - DESERTO
Lote 001

MOVIMENTOS DO LOTE
2011012020 O9101t40 PUBLICADO

21/,10t2020 08100..00 REcEpçÃo DE pRoposTAS

O4I11I2O2O O9:29:OO ANÁLISE DE PROPOSTAS

0411112020 10:00:26 DESERTO

LOTE 2 - DESERTO
Lote 002

MOVIMENTOS DO LOTE

201'tOl202O 09:04:40 PUBLICADO

2í /10/2020 08:00:00 RECEPçÀO DE PROPOSTAS

O1I.I )20 09:29:OO ANÁLISE OE PROPOSTAS

0411112020 10:00:27 DESERTO

LOTE 3 - DESERTO
Lote 003

MOVIMENTOS DO LOTE

2011012020 09:04:40 PUBLICADO

21t10t2O2O 08i00i00 RECEPçÃO DE PROPOSTAS

o4l11t2o2o o9i29i1o ANÁL|SE OE PROPOSTAS

0411112020 í 0:00:27 DESERTO

Gerado em: 0411112020 10:00:27 1de2
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Gerado em: O411112020 10:00i27 2de?
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
estnoo oo penaNÁ

RESULTADo DE LIcITAÇÃo

PREcÃo elernôrutco No 33/2020

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

Estado do Paraná, comunica que no dia 0411112020, às '10h00min, no Setor de

Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, por meio de Sistema de

Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitaçóes e Leilões do Brasil,

www.bllcompras.com, realizou-se a abertura do Pregão Eletrônico n'33/2020, que

tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de cascos de botijão de gás

de cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir as necessidades das Secretarias

Municipais, porém nenhuma empresa se credenciou para o certame. Diante disso, a

Pregoeira resolveu dar como DESERTA a presente licitação.

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

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

Nova Santa Bárbara, 0411112020

\à-r<.
Mônica Maria Proença Marti

Pregoeira
Portaria n" 005

nsE-conceiçao

t2020

Rua Walfredo BitrencouÍ de Moraes n' 222, Centro, I 43. 3266.E 100, ll - 86.250-000 - Nova Santa BáÍbara,

Paraná-.9-E-mails tânsb .or.sov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO N9 24U2O2O

Pregão Eletrônico ne 33/2020

Assunto: Registro de Preço para eventual aquisição de cascos de botijão de gás

de cozinha e recarga de gás de cozinha, para suprir necessidades das Secretarias

Municipais.

Solicitante: Departamento de Licitação

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

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto ao resultado do.processo de

licitação, modalidade Pregão Eletrônico na 03312020, que tem por objeto o

registro de preço para eventual aquisição de cascos de botijão de gás de cozinha

e recarga de gás de cozinha, para suprir necessidades das Secretarias Municipais.

Conforme registrado em ata de sessão de disputa lavrada pelo pregoeiro e equipe

de apoio junto ao processo, nenhum licitante se credenciou para apresentar

proposta, sendo então considerado deserto o procedimento.

Assim o pregoeiro encaminhou o processo a esta Assessoria Jurídica para análise

e emissão de parecer jurídico quanto as providências a serem adotadas.

É o relatório, passo a análise :

A licitação, conforme mandamento expressamente disposto no art. 37, inciso XXI

da Constituição Federal, constitui-se no procedimento que precede a contratação

de obras, compras, serviços, alienações e locações no âmbito da Administração

Pública, sendo norteada por uma série de princípios constitucionais e
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NOVA SANTA BARBARA

infraconstitucionais, dentre os quais merecem um especialdestaque os princípios

da isonomia e da escolha da melhor proposta.

Estes princípios, decorrentes dos princípios da impessoalidade, da moralidade e

da eficiência, são as diretrizes que justificam e representam a própria essência

das licitações.

A Lei das Licitações trouxe apenas 03 (três) maneiras de finalizar um

procedimento: homologação (art.45, inc. Vl), anulação e revogação (art. a9).

Ocorre que há casos em que não comparecem interessados nos certames, sendo

considerada deserta a licitação, não se enquadrando nos exatos termos legais de

nenhuma das hipóteses acima aventadas para finalização do processo.

Nos casos de licitação deserta na qual persiste o interesse da Administração na

contratação, não há que se falar em revogação do certame, tendo em vista que

esse ato, também utilizado para desfazimento da licitação, deverá ocorrer por

motivos supervenientes de conveniência e oportunidade, conforme dispõe o art.

49 da Lei ne 8.666/93, aplicada subsid ia ria mente à modalidade Pregão, conforme

dispõe o art.9s da Lei ns 10.520/02.

A rigor, a revogação im possibilita ria a repetição do certame, dada a alteração do

interesse da Administração.

Destarte, uma licitação quando deserta deve simplesmente assim ser declarada,

vale dizer, o resultado final do certame e seu encerramento se dão por meio de

ato administrativo, praticado por autoridade competente, simplesmente

declarando a licitação dese rta.

Cabe lembrar que a Administração Pública deve rever seus atos a fim de verificar

se não há cláusulas ou condições restritivas à competição no edital convocatório,

e, sendo detectado qualquer vício de ilegalidade que tenha afastado os
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interessados, deverá a Administração anular o certame, realizando novo

procedimento, sem os vícios detectados a licitação anterior.

Diante do exposto, o parecer é pela declaração de Licitação Deserta conforme

apontado pelo sistema da plataforma eletrônica, devendo ainda, pelo princípio

da publicidade, publicar o ato.

Persistindo o interesse pelo objeto da licitação, após revisão das cláusulas e

condições do edital, e analisada a conveniência e oportunidade, deverá repetir-

se o certame.

É o parecer que submetemos à vossa elevada consideração.

Nova Santa Bárbar+ 11 de novembro de 2020.

tarmen Cortez Witíken

Procuradora Jurídica



É=B PREFEITURA IV1UNICIPAL

ll*ll ruovA sANTA BÁRBARA
-3o=d- ESTAD9 Do pARANÀ

83

CHEK LIST

MODALIDADE: PREGAO - REGISTRO DE PREÇOS

gy elernôNtco ( )pRESENctAL

N' 3t / ,?o1o

7
I

Licita o ao Jurídico Pedido de Parecer

to

23
24
25

2 Parecer J u ríd ico Jul amento

Rua Walfredo Bilrencouí de Moraes no 222, Centro, Ironc 'lJ. 326ó.8100, CEP - 86.250-000 Nova Sanla
Biárbar4 Paraná ll-mail licilicno/(lnsb.pr.gov.br - §rr",r.nsb ptge!,!I

N' ESPECTFTCAÇÃO DOC oBs.
I Capa do processo 0K
z Ofício da secretaria solicitando o(

Prefeito pedindo abertura do processo 0ú
4 Orçamentos (estimativa de preços) OK,
5 Licitação à Contabilidade (Pedido de dotação) 0ú
ri Contabilidade à Licitação (Resposta dotaÇáo) olt,

OK
Parecer Jurídico (lndicando a Modalidade) OK

9. lAutorização do Prefeito para abertura 0l(
't0 Resumo do Edital 0(
11 Edital completo 0ll
12 Pedido de Parecer Jurídico do edital ow
13 Parecer J u ríd ico (Edital) ol(
14 PublicaçÕes (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade

Regional/ Diário Oficial Eletrônico/ Em alguns casos:
Diário da Uniáo).

g\1,

15 Publicação Mural de Licitação (TCE) o(
Documentos de Credenciamento

17 Propostas de PreÇo
18 Documentos de habilitação
19 õldAta de abertura e julgamento
20 Proposta final das empresas vencedoras

-21 Licitação ao Jurídico (Resultado da Licitação) o(
o(

Licitação ao Prefeito (HomologaÇão)
Homologação do Prefeito
Publicação da Homologaçáo (Jornal A Cidade Regional/
Diário Oficial Eletrônico)

26 Ata de Registro de Preços
27 Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços (Jornal

A Cidade Regional/ Diário Oficial do MunicÍpio)
28 LicitaÇão ao Fiscal da ata encaminhado cópia assinada
29 Se houver aditivo
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRôNICo N" 33/2020

Aos 11 dias do mês de novembro de 2020, lavrei o presente termo de
encerramento do processo licitatório Pregão Eletrônico n" 3312020, registrado em
20110/2020, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes
numeradas do no 01 ao no 84, que corresponde a este termo.
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